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Dostalo se vám k rukám,
respektive k očím další číslo
našeho oborového časopisu
dentunit.
A jedním z hlavních témat třetího čísla jsou
stomatologické soupravy A-dec.
Soupravy a zubařská křesla této značky jistě znáte,
nabídka amerického výrobce je však široká, a tak si ji
projdeme trochu podrobněji. Připravili jsme pro vás
i nějaké novinky z oboru. Představíme vám zbrusu
nový skener paměťových fólií Spark od firmy Innixim,
který kombinuje přednosti různých technologií, a nakonec se podíváme trochu do budoucnosti. DENT
UNIT vstupuje do světa CAD/CAM systémů a budeme
rádi, když se k nám přidáte.
Přejeme vám příjemné čtení
Ing. Pavel Hartman
jednatel společnosti DENT UNIT

2

dentunit 03 - 18

STOMATOLOGICKÉ SOUPRAVY A-DEC
HARLEY-DAVIDSON ZAPARKOVANÝ
VE VAŠÍ ORDINACI
Značka A-dec přináší všem stomatologům i pacientům v oblasti zubních souprav tu nejvyšší
kvalitu, a to už déle než půlstoletí.
Původně malá rodinná firma, která s výrobou kvalitního stomatologického vybavení začala v roce 1964,
se rozrostla v celosvětově respektovanou značku
s ročními příjmy přesahujícími 250 milionů dolarů.
Převážná část produkce se stále vyrábí v Newbergu
ve státě Oregon, kde je A-dec významným zaměstnavatelem a štědrým sponzorem v sociální sféře a kultuře. A značce A-dec se daří i v České republice.

„Obchodním partnerem a zástupcem značky A-dec
pro Českou republiku jsme od roku 1992. Za tuto
dobu se nám podařilo nainstalovat víc než 2 000 zubních souprav,“ říká spokojeně obchodní ředitel společnosti DENT UNIT Ing. Roman Stárek.
Se zubními soupravami americké značky se tak čeští
pacienti v privátních ordinacích, na zubních klinikách
nebo v nemocnicích potkávají velmi často. Důkazem
spolehlivosti a snadné obsluhy zubních souprav
A-dec je také jejich velká obliba na univerzitních pracovištích, kde se studenti učí - nejprve na dentálních simulátorech a následně na zubních soupravách. Velký důraz
je kladen na správnou ergonomii práce
a tudíž je A-dec jasnou volbou pro většinu českých univerzit.

Nabídka značky A-dec je velice široká, a proto si vybrané řady zubních souprav představíme podrobněji.
Orientace v modelových řadách značky je snadná –
za základní řadou 200 následují řady 300, 400 a 500.
Trochu stranou stojí řada Performer, která je umístěna mezi modely 200 a 300.

Nejoblíbenější je pětistovka
„V České republice je dlouhodobě nejprodávanější
modelovou řadou A-dec 500, která se v mírných obměnách vyrábí již od roku 2004,“ uvádí zástupce firmy DENT UNIT.
V blízké budoucnosti se očekává nástupce této populární řady, nebude to však mít snadné - A-dec 500 se
stal symbolem úspěšných a renomovaných zubních
lékařů. Narazíte na něj na těch nejmodernějších pracovištích ve všech koutech naší republiky.
Zubní soupravy A-dec vždy patřily do vyššího cenového segmentu. Na oplátku přinášejí svým majitelům
dlouholetou spolehlivost, nízké servisní náklady a v neposlední řadě nádherný nadčasový design. A-dec svým originálním
pneumatickým systémem ovládání jde
tvrdošíjně proti současnému trendu přemíry elektroniky. Ne nadarmo je A-dec
často srovnáván s kultovní značkou motocyklů Harley-Davidson. Američané
velmi dbají na tradice
a osvědčené systémy jen
velmi neradi opouštějí.

www.dentunit.cz
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Řešení pro nejmodernější
pracoviště i dentální hygienu

Zubní ordinace na klíč

„V posledních letech pozorujeme nárůst prodejů řady
A-dec 300, která je takovým zlatým středem naší
nabídky,“ upozorňuje obchodní ředitel a vysvětluje:
„Modelová řada A-dec 300 představuje velice variabilní soupravu, která dokáže uspokojit potřeby široké
škály zákazníků, je oblíbena především pro výhodný
poměr ceny a kvality.“
Pro dentální hygienistky, ortodontisty a stomatochirurgii jsou zase určeny modely A-dec 200 a Performer. Byť se jedná o základní modely nabídky, uvnitř
souprav se nachází osvědčená technika zaručující
bezproblémový provoz. Jedná se o ideální volbu pro
nenáročné zákazníky.

Tak jak se vyvíjela značka A-dec, změnila se i nabídka společnosti DENT UNIT, která se už dávno nestará pouze o prodej a servis stomatologické techniky.
U odborníků z firmy DENT UNIT si dnes můžete objednat celou zubní ordinaci. A tato služba se na českém trhu dobře ujala.

„V dnešních dnech jsme již schopní nabídnout našim
zákazníkům komplexní služby a postavit jejich vysněnou dentální kliniku na zelené louce. A realizací tohoto typu přibývá,“ upozorňuje na závěr Ing. Roman
Stárek.

A-dec 500

A-dec 300

A-dec 200

> Top model značky A-dec

> Kompaktní střední třída

> Základní modelová řada A-dec

> Plně hydraulické pohodlné
křeslo

> Vysoká variabilita a možnosti
dovybavení soupravy

> Nově možnost také horního
bičového vedení hadic nástrojů

> Horní bičové nebo spodní vedení
hadic nástrojů

> Hybridní pohon křesla

> Oblíbený model pro dentální
hygienu či ortodoncii

> Široký výběr příslušenství
a polstrování

> Souprava vhodná i do menších
ordinací

www.dentunit.cz

> Vynikající poměr cena/výkon
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SPARK: NA TRH VSTUPUJE ZBRUSU
NOVÝ SKENER INTRAORÁLNÍCH
PAMĚŤOVÝCH FÓLIÍ
Nejnovější skener od firmy Innixim má všechny
předpoklady zaujmout českou stomatologickou veřejnost. S moderním skenerem nemusíte
volit mezi rychlostí a kvalitou snímků. Skener
paměťových fólií Spark zvládne obojí. Kombinuje totiž výhody senzoru a skeneru do jednoho
důmyslného zařízení. To znamená, jednoduše
a rychle získáte prvotřídní snímky v potřebné kvalitě. Jeho designéři si dali za cíl spojit
do jednoho přístroje to nejlepší z obou intraorálních technologií. A povedlo se!

Nejrychlejší skener paměťových
fólií na trhu - pořízení a zobrazení
snímků za 3 vteřiny
Originální řešení se zrodilo z odvahy a nového přístupu francouzských inženýrů. Spark při skenování
fólií používá novou technologii, která zaručuje přesné a rychlé čtení a také dokonalé smazání před další
expozicí. Jde o nejrychlejší skener paměťových fólií
na trhu. Za pouhé tři vteřiny získáte snímky, které
mají vysokou ostrost a jsou bohaté na všechny detaily
nezbytné pro přesnou diagnostiku.

Jednoduchý, kompaktní
a spolehlivý
Tvar přístroje je velmi kompaktní a prostorově pětkrát
úspornější než ostatní skenery na trhu. Celý skener
je navržen s důrazem na jednoduchost. Tomu odpovídá i redukce pohyblivých částí, které jsou u všech
zařízení nejnáchylnější k mechanickým poruchám.
Jednoduchý design s minimem pohyblivých částí zaručuje pohodlné použití a vysokou spolehlivost.
Jeho tvůrci brali zřetel i na nejmenší detaily, jako je
například vkládání fólie. Paměťová fólie, která je mimochodem dvakrát citlivější, než je běžné, se vkládá
senzitivní stranou dolů – čímž se výrazně snižuje riziko nechtěného osvícení.
Samotná instalace Sparku je otázkou několika minut. Skener používá rozhraní TWAIN, které zaručuje
možnost užívat ho i se softwarem od jiných výrobců.
Společnost DENT UNIT má pro skener Spark od firmy Innixim výhradní zastoupení v České republice.
Pokud vás stomatologická novinka zaujala, neváhejte
se zeptat. Na český trh je tento produkt uveden v limitované sérii a s možností získat jej za zvýhodněnou, zaváděcí cenu.

www.dentunit.cz
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DENT UNIT:
VSTUPUJEME DO SVĚTA CAD/CAM
Naši zákazníci se stále častěji zajímají o nové
technologie CAD/CAM. To je samozřejmě pro
naši společnost DENT UNIT výzvou a věnovali
jsme proto spoustu času a energie, abychom
vybrali ty správné přístroje a značky, se kterými půjdeme do vysoce konkurenčního prostředí. Jak je u naší firmy zvykem, dáváme přednost
kvalitě před zdánlivě lákavou cenou. A maximální důraz klademe rovněž na zákaznickou
podporu a perfektní zajištění servisu.
Není tedy náhodou, že jsme navázali spolupráci
s renomovanými značkami 3Shape, Fona a Amann
Girrbach. Vzhledem k celkové náročnosti a poměrně
nákladnému zázemí pro prodej CAD/CAM systémů
jsme se rozhodli v této oblasti úzce spolupracovat

s firmou Dentamed. Tato firma má s CAD/CAM systémy bohaté zkušenosti a v současné době je jedničkou
na českém trhu.
Na začátku je třeba přiznat, že základy CAD/CAM
systémů v ČR položila německá společnost Sirona,
která zde dokázala prodat neskutečné množství přístrojů Cerec. Dovolím si říct, že takový počet přístrojů - vzhledem k počtu stomatologů, neprodala ani
na svém domácím trhu, tedy v Německu.
Z oblíbeného Cerecu vychází také Fona My Crown.
Fona je dceřinou společností Sirona a své přístroje
My Crown vyrábí v Německu. Jedná se tedy o osvědčený ordinační skener v kombinaci s kompaktní frézou umožňující realizaci jednodušší protetické práce
během jedné návštěvy pacienta. Kompletní systém je

www.dentunit.cz
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především vhodný pro zákazníky,
kteří si přejí provádět samostatně laboratorní práci. To vše nabízí
Fona za velmi zajímavou cenu.
Oproti tomu firma 3Shape se zaměřuje pouze na výrobu intraorálních skenerů té nejvyšší úrovně.
Modelová řada Trios je absolutní
špička na světovém trhu. Na jejím
vývoji a technickém zabezpečení
neustále pracuje více než 300 IT
specialistů a dalších odborníků.
Tento skener je naopak vhodný

pro renomovaná pracoviště, která spolupracují s vyspělými laboratořemi orientovanými na CAD/
CAM. Výsledkem je dokonalý
sken v extrémně krátkém čase,
který se odesílá k dalšímu zpracování do laboratoře. Uživatel se
tedy nezdržuje s vlastní výrobou
protetiky. Oproti konkurenčním
přístrojům, kterých se v poslední
době vyrojilo opravdu nepřeberné
množství, vyniká Trios naprosto
plynulým skenováním bez obtěžujícího zasekávání a nutnosti se ne-

www.dentunit.cz

ustále vracet k již naskenovaným
oblastem. Vybírat můžete jak ze
standardní kabelové či bezdrátové
varianty, tak i různé tvary koncovky (handpiecu) skeneru.
Více informací vám rádi poskytneme osobně v našich předváděcích centrech, kde vám moderní
přístroje i rádi ukážeme. Vstupte
do světa CAD/CAM systémů společně s námi!
Ing. Roman Stárek
obchodní ředitel
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