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první rok 
manželství 
máme za sebou 
a pořád nám to 
šlape 
právě jste klikli na první číslo zubařského občasníku 
dent unit v novém roce a pevně věřím, že si v něm 
s  chutí počtete, tak jako v  předchozích číslech. Já 
se v  tomto úvodníku ještě na  okamžik vrátím o  rok 
zpátky. v březnu minulého roku jsme spojili svoje síly 
a znalosti s jinou významnou firmou ze stomatologic-
ké branže. a po roce už můžeme trochu bilancovat. 
spojení s firmou dentamed se nám povedlo.  a co je 
důležitější? profitovali jste z něj i vy, naši zákazníci. 
od chvíle, kdy jsme si řekli své ano, vám poskytuje-
me ještě kvalitnější servis v širším portfoliu činností. 
my jsme zase poznali nové zákazníky, kterých nebylo 
zrovna málo. máme silnější postavení na trhu, a tím 
jsme pro vás i spolehlivějším partnerem, navíc s bo-
hatší nabídkou. příkladem je třeba rozšíření naše-
ho portfolia o  cad/cam techniku. takže jednoduše 
a stručně - spojení se povedlo.

a  teď zpátky do  roku 2020. připravili jsme pro vás 
celou řadu novinek a  těm nejzajímavějším z oblasti 
rentgenů vatech se budeme v  tomto čísle věnovat. 
představíme si například rentgen green 12, novou 
verzi panoramatického přístroje paX-i plus se zvýše-
ným rozlišením panoramatického snímku a nové ve-
likosti Fov u ct rentgenů. zmíníme i úspěšný model 
stomatologické soupravy z loňského podzimu a-dec 
500b. nově zařizujeme i showroom stomatologické-
ho vybavení v hradci králové. takže se máte na co 
těšit.

Přeji vám příjemné čtení

Ing. Pavel Hartman 
jednatel firmy dent unit
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NoviNky z ordiNace: spolehlivé 
rentgeny a soupravy, rychlé 
dodací lhůty a nový showroom 
v hradci králové
green 12: špičkový diagnostický 
přístroj šetrný k pacientům
pokud si plánujete pořídit nový rentgen, pak se zamy-
slete nad 3d ct rentgenem green 12 značky vatech. 
Jde o prvotřídní diagnostický přístroj, o  jakousi po-
zvánku do světa prémiových ct s variabilním a rozši-
řitelným Fov, pohyblivou bradovou opěrkou umožňu-
jící speciální projekce a velmi nízkou (green) dávkou 
záření. z minimálního záření se radují pacienti i ob-
sluhující personál. pro zubaře je navíc důležité, že se 
jedná o  technologicky vyspělé, ale cenově dostupné 
vybavení stomatologické ordinace.

vatech green 12: unikátní opg 
a cbct systém 4v1

 > pano, ceph, cbct a model scan

 > volitelně rychlé kefalo rc – sken za 3,9 s

multi Fov pro diagnózu ve 3d
 > rozšíří vaše diagnostické možnosti a zlepší komu-
nikaci s pacientem

 > volitelné Fov 12x9, 8x9, 5x5, možnost upgradu 
a rozšíření o 16x9 sinus, 8x5

 > 3d software ez3d-i

magic pano
unikátní technologie, která respektuje individuální 
tvar čelistního oblouku. speciálním výpočtem při re-
konstrukci snímku zajistí maximální ostrost v kritic-
kých oblastech díky automatické segmentaci snímku.

insight pan
Funkce insight pan zhotoví i  u  panoramatických 
snímků 41 příčných řezů, které lze snad procházet 
pomocí kolečka myši.

www.dentunit.cz

https://www.dentunit.cz/3d-ct-rentgeny/green-12-vatech-3d-ct-rentgen/?utm_source=casopis&utm_medium=casopis
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vybíráte reNtgeN? rozhoduJte 
se podle spolehlivosti a pteJte 
se na dodací lhůty.  
důležitá Je i kvalita servisu!
v dnešní době se mohou stomatologové při vý-
běru rentgenu soustředit na  mnoho technic-
kých aspektů diagnostického přístroje. Snadno 
se tak může stát, že se ve srovnávacích tabul-
kách ztratí další důležité argumenty pro výběr 
konkrétního přístroje. a  to je škoda. Na  trhu 
je dostatek technologicky velmi vyspělých pří-
strojů různých značek. tím rozhodujícím ja-
zýčkem na vahách se tak mohou stát jiné vlast-
nosti vybraného produktu, třeba délka dodání 
přístroje, jeho spolehlivost v  lepším případě, 
nebo poruchovost v horším případě. a důležitá 
je samozřejmě i kvalita a rychlost servisu!

prodloužené záruky rtg techniky 
vatech
výrobce vatech se zaměřuje na spolehlivost a dlou-
hou životnost svých výrobků. i proto poskytuje pro-
dloužené záruky na  svoje výrobky. vatech nabízí 
pro intraorální senzory a  panoramatické rentge-
ny záruku 5 let. Pětiletou záruku značka poskytuje 
i  na  cbct rentgeny a  na  cbct senzory poskytuje 
dokonce záruku 10 let! 

s rentgeny vatech můžete začít 
pracovat v řádu týdnů
mnoho zubařů se při výběru nového rentgenu ocitá 
pod časovým tlakem. chtějí si volbu přístroje řádně 
rozmyslet a zároveň s ním chtějí co nejdřív začít pra-
covat. rozhodnout se v klidu je však důležité, nako-
nec nejedná se o levné zařízení, které si do ordinace 
kupujete každý měsíc. myslete raději na dodací lhůty. 
několika měsíční čekání je zbytečné, drahé a často 
frustrující. na trhu se může objevit zajímavější nabíd-
ka a vy budete stále jenom čekat. dent unit vám nové 
zařízení dodá v řádu týdnů.  

přístroj, který nepracuje, je vám 
k ničemu
zní to jako úplná samozřejmost, ale zvažte zkušenos-
ti kolegů, ptejte se jich na spolehlivost toho kterého 
přístroje. i  v náročném oboru stomatologického vy-
bavení se totiž můžete setkat s přístroji, které často 
zůstanou mimo provoz. a to si kvalitní zubní ordinace 
nemůže dovolit. 

vyžadujte rychlý a kvalitní servisní 
zásah
Je přirozené, že servisním zásahům se zcela vyhnout 
nelze. důležité však je, jak kvalitně a rychle vám do-
davatel rentgenu dokáže pomoct. společnost dent 
unit má největší síť vyškolených servisních techniků 
v celé české republice. tak vybírejte pečlivě a zvažte 
všechna pro a proti.

www.dentunit.cz
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a-dec 500b:  
nově deFinovaná legenda
stomatologická souprava a-dec 500 je u  českých 
a  slovenských zubařů velice oblíbená. Je proto lo-
gické, že její inovovanou verzi a-dec 500b, kterou 
jsme představili na podzim minulého roku, si už řada 

z nich stihla pořídit a řádně vyzkoušet. a první dojmy 
odborné veřejnosti jsou veskrze pozitivní. legendární 
křeslo nabízí ještě víc pohodlí a komfortu, což slibuje 
jeho velkou oblibu u pacientů i stomatologů.

 > vysoce kvalitní péče

 > Podpora celého těla pacienta

 > optimální přístup

 > balíčky pro operační sály

 > Pokročilé funkce

www.dentunit.cz

https://www.dentunit.cz/stomatologicke-soupravy-a-dec/a-dec-500-new-stomatologicka-souprava/?utm_source=casopis&utm_medium=casopis
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Navštivte Náš  
showroom v hradci králové
připravujeme pro vás inovovaný showroom stomato-
logického vybavení, takže si pomalu začněte plánovat 
výlet do hradce králové. sice ještě nemáme hotovo, 
ale už teď je jasné, že se máte na co těšit. odborná 
veřejnost v  showroomu ocení především vystavené 
přístroje a stomatologické vybavení.

důležitá informace pro vás přitom je, že stávající vy-
bavení showroomu budeme prodávat. a protože jsme 
vystavovali jen moderní a kvalitní přístroje, ke kterým 
jsme se chovali s péčí řádného hospodáře, jedná se 
o zajímavou příležitost, jak si dovybavit ordinaci. ale 
pokud dáte přednost neokoukaným přístrojům z naší 
bohaté nabídky, vůbec se zlobit nebudeme.

akce: výprodeJ ze showroomu 
a 20% sleva na vybrané produkty
využijte příležitost a  pořiďte si prvotřídní vybavení 
do vaší ordinace. stávající zařízení showroomu prodá-
váme za zvýhodněné ceny se slevou 20 %, ale nabídka 
je přirozeně omezená. tak zbytečně neváhejte.

 > panoramatický rtg Pax-i

 > intraorální rtg ezray air

 > senzory ez Senzor

https://www.dentunit.cz/showroom-3-2/?utm_source=casopis&utm_medium=casopis3-2/%3Futm_source%3Dcasopis%26utm_medium%3Dcasopis
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PaX-I 3D smart

neJprodávaněJší cbct rentgen vatech

využijte akční cenu na nejprodávanější cbct rentgen vatech Pax-i 
3d Smart. akce platí jen pro omezené množství rentgenů a nejed-
ná se o výprodej ze showroomu, ale o zbrusu nové zboží.

 > magic pan pro panoramatické snímky

 > auto pano – při pořízení ct snímku automaticky zhotoví  
panoramatický snímek (při jedné expozici) 

 > anatomické Fov 12x9, 10x7 (dětská projekce), 5x5

 > green technologie minimalizuje dávky záření

 > software ez3d-i

 > záruka 5 let

 > zajišťujeme financování pozor: vatech paX-i 3d smart 

jen za 999.000 Kč včetně dph!

Pořídit si panoramatický rentgen 
vatech nebylo nikdy snazší

využijte Náš  
buyback Program!

pro všechny stomatology, kteří pracují s panora-
matickými rentgeny vatech, máme dobrou zprávu. 
při pořízení nového moderního ct rentgenu od vás 
stávající zařízení vykoupíme. záleží jen na vás, jaký 
typ 3d rentgenu si vyberete.  
 
akce probíhá ve spolupráci se značkou vatech.

www.dentunit.cz

https://www.dentunit.cz/3d-ct-rentgeny/pax-i3d-smart/?utm_source=casopis&utm_medium=casopis
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deNt uNit: kompletní servis  
pro vaši ordinaci
v  naší společnosti najdete spolehlivého partnera, 
který vám pomůže ve všech situacích. postaráme se 
o vybavení vaší ordinace i rychlý a kvalitní servis pří-
strojového vybavení.

Soupravy a-dec a příslušenství W&H 
zastupujeme od roku 1992

rentgeny vatech zastupujeme  
od roku 2006

Největší síť servisních středisek 
a proškolených techniků

díky spojení s dentamedem máme 
v portfoliu i kompletní řešení cad/cam 
systémů

Nabízíme i další produkty značek:

www.dentunit.cz


