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DUCATRON QUATTRO - NAJLEPSZA ODLEWARKA INDUKCYJNA.
Mikran.pl przedstawia nowy model odlewni indukcyjnej Ducatron Quattro firmy UGIN.
Jest to najlepsza odlewnia indukcyjna zaprojektowana z myślą o ergonomii oraz oszczędzaniu energii.
Dzięki zastosowaniu systemu "DC gear" w silniku napędowym wyeliminowano konieczność regulacji naprężenia pasa. Ponad to osiągnięto
wyższy moment rozruchowy przy niższym poziomie hasału oraz wolną od wibracji charakterystykę pracy. Dzięki zastosowaniu generatora
o niskiej częstotliwości (150Khz) metal rozgrzewany jest równomiernie dzięki czemu znacznie zmniejsza się ryzyko przegrzania stopu.
Urządzenie bardzo łatwo można przystosować do pracy w każdym laboratorium, wymaga jedynie gniazda z uziemieniem typu 10/16A.
W odlewni indukcyjnej Ducatron Quattro roztopiony metal jest wtłaczany do formy dzięki sile odśrodkowej powstającej na końcu ramienia.
O sprawności tego typu maszyn decyduje odpowiednie dopasowanie ze sobą kilku elementów: momentu obrotowego silnika, długości
ramienia oraz przełożenia . Na skuteczność odlewarki największy wpływ ma stosunek szybkości obrotów ramienia do jego długości, z tego
powodu odlewnie odśrodkowe są urządzeniami o dużych gabarytach. Podstawową zaletą odlewni odśrodkowych jest ich wysoka skuteczność
w odlewnictwie rozległych konstrukcji typu protezy szkieletowe i mosty. Wynika to z faktu, że siła odlewnicza rozkłada się w wielu kierunkach
co umożliwia uzyskanie wysokiej jakości odlewów elementów o skomplikowanych kształtach.
Ducatron Quattro charakteryzuje się wysokim stopniem uniwersalności. Umożliwiają skuteczne odlewanie protez szkieletowych czy rozległych
mostów ze stali oraz prac typu korony i mosty ze stopów szlachetnych.

Zalety:
• Zamknięty obieg systemu chłodzenia.
• Kompaktowa, funkcjonalna konstrukcja
• Doskonała kontrola nad procesem topienia
• Intuicyjna, prosta w obsłudze
• Automatyczna blokada pokrywy podczas
odlewania
• Automatyczny tryb czuwania, po 5 minutach
bezczynności
Parametry:
• gniazdo: 230V 50/60Hz
• moc: 2500 W
• pobór mocy 2000 W
• wymiary: 600x980x620 mm
• waga 95 kg
Topienie:
• częstotliwość generatora: 150 Khz
• regulacja mocy od 20% do 100%
• zdolność topienia: 60g metalu
Odlewanie:
• prędkość wirowania:450 obr / min
-dwa tryby pracy:
1. szybki, dla metali nieszlachetnych oraz
półszlachetnych
2. umiarkowany, dla metali szlachetnych
Bezpieczeństwo:
• kontrolka ostrzegawcza systemu chłodzenia
informująca o niebezpiecznie niskim poziomie
wody
• kontrolka pracy generatora
• wskaźnik blokady pokrywy
• umieszczone z przodu dwubiegunowy
wyłącznik zasilania obwodu
Kupując urządzenie w mikran.pl prócz
wysokiej jakości sprzętu zyskujesz pełen
pakiet obsługi posprzedażowej
w postaci:
• szybką i sprawną obsługę serwisową
• w okresie gwarancyjnym bezpłatny transport
Import i dystrybucja: Mikran.pl
ul. Wojskowa 3/L4, 60-792 Poznań
tel. 61 847 58 58

sklep@mikran.pl
Autoryzowany serwis UGIN: Apardent Przemysław Kołczak
ul. Krzyżowa 2/8 91-457 Łódź, tel. 501-755-359
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Szanowni Państwo!
W imieniu organizatora oraz wszystkich Partnerów pragniemy serdecznie podziękować za przybycie oraz zainteresowanie targami Innova Dent. W obliczu wyzwań zarówno legislacyjnych jak i specjalizacyjnych, w wyniku wielu prac dołożyliśmy wszelkich
starań merytorycznych. Jednocześnie pragniemy złożyć podziękowania wszystkim Partnerom, Patronom, Ekspertom, Panelistom, Wystawcom oraz wszystkim, którzy dokonali wszelkich starań organizacyjnych.
Mamy nadzieję, że tematy zarówno dotycząca zarządzania jak i wybranych specjalizacji sprawi, że stworzą Państwo razem
z nami społeczność, która co roku będzie wymieniać się doświadczeniami w sektorze stomatologii.
Z wyrazami szacunku,
Zespół Innova
PARTNERZY GŁÓWNI:

PATRONI HONOROWI:

PATRONI MERYTORYCZNI:

PATRONI MEDIALNI:
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PARTNERZY / WYSTAWCY:
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RZUT HALI:

GODZINY ZWIEDZANIA
WYSTAWY 15-16 CZERWIEC,
GODZ: 09:00 - 16:00

LISTA WYSTAWCÓW:
Nazwa Firmy
All-Dent
Arkonadent
Biolux
DenonDental
DentalBP
DentalIT/ Edental
DentalRadio
Dental-S
DentalWay
Dentifree (Msolution)
Dentomax
Dentonet
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Elsevier
Forever Livin
GRUPA FARMED
Implanty Dla Ciebie
Infotel

Nr Stoiska
Z20
Z30
Z45
Z27
Z04
Z28
Z38
Z19
Z36
Z42
Z47
Z21
N01
Z71
Z23
N13
Z46
Z48
Z50

Nazwa Firmy
Inter-Polska
Kangen
Kavo
Koldental
Lasotronix
MediaFlor
MedTourPress
Meddent
Orimed
PMCompany
Printmedia24
Quadris
Rejestracja
Rejestracja
Stomatologia News
Wydawnictwo AS Media
Wydawnictwo Elamed

Nr Stoiska
Z25
Z43
Z26
Z22
Z31
Z33
Z32
Z74
Z29
Z51/Z52
N18
Z39
N06
N07
Z44
Z40
Z41
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RAMOWY PLAN WYDARZEŃ
SEKTOR S1
Warsztat

Warsztat

Data: 15 czerwiec ( 09:00 - 10:30)

Data: 15 czerwiec (11:00 - 12:30)

„Ochrona danych osobowych” - Jak prowadzić Dokumentacje Medyczną w świetle obecnych przepisów?

Dentysta - personel - pacjent

Warsztat
Data: 16 czerwiec (09:00 - 10:30)
„Optymalizacja podatkowa w podmiocie stomatologicznym”

W trakcie wykładu zostaną poruszone następujące
zagadnienia:
- powiązania w ramach trójkąta relacji w gabinecie,
- postawa dentysty wobec personelu,
- konsekwencje przyjętego stylu zarządzania
w gabinecie
Prowadzący:
Dr. hab. n. ekon. Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

Warsztat
Data: 16 czerwiec (11:00 - 12:30)
„Transgraniczna opieka zdrowotna” - Jak zwiększyć
zyski poprzez pozyskanie pacjenta z zagranicy? (Warsztat Polsko - Brytyjski)

SEKTOR S2
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Wykład

Warsztat

Data: 16 czerwiec (09:30 – 11:00)

Data: 16 czerwiec (11:30 – 13:30)

Korzyści związane z wykorzystaniem technologii CBCT
w gabinecie stomatologicznym w praktyce

Korzyści związane z wykorzystaniem technologii CBCT
w gabinecie stomatologicznym w praktyce

Prowadzący: Lek. Dent. Mateusz Szkliniarz

Prowadzący: Lek. Dent. Mateusz Szkliniarz

Promotor Edukacyjny: Kavo Polska

Promotor Edukacyjny: Kavo Polska

Miejsce:

Miejsce: Sala S2

Międzynarodowe Targi Medyczne Innova Dent

DZIEŃ 1: SESJA PANELOWA OTWARTA (POWIERZCHNIA T2):
Warsztat

Wykład

Data: 15 czerwiec (09:00 - 11:30)

Data: 15 czerwiec (11:30 - 11:45)

Korzyści związane z wykorzystaniem technologii CBCT
w gabinecie stomatologicznym

Odpowiedzialność Zawodowa Lekarza Stomatologa

Prowadzący: Lek. Dent. Mateusz Szkliniarz
Promotor Edukacyjny: Kavo Polska
Miejsce: Sektor T1 – sesja otwarta

Prof. Zdzisław Śliwak

Warsztat
Data: 15 czerwiec (12:00 - 12:45)
„Zastosowanie aloesu w codziennej higienie jamy
ustnej”
Małgorzata Strek, Forever Livin

DZIEŃ 2: SESJA MERYTORYCZNO – WARSZTATOWA FIRMY DENON-DENTAL
Technologie cyfrowe w gabinecie protetycznym: zastosowanie skanerów
i oprogramowania specjalistycznego.
W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Wykład
Skaner wewnątrzustny Trios 3

Wykład
Implant Studio

■■ prezentacja oprogramowania

■■ planowanie pozycji implantów

■■ praca z wyciskiem cyfrowym w gabinecie

■■ projektowanie szablonu chirurgicznego

■■ 3Shape Communicate – nowe narzędzie komunikacji
i wymiany danych pomiędzy kliniką a pracownią
protetyczną

■■ projektowanie i wykonanie odbudowy końcowej

■■ praca w „chmurze”
■■ planowanie pracy i wirtualne projekty – RealView
engine.

Wykład i warsztaty
Technologie cyfrowe w gabinecie ortodontycznym: zastosowanie skanerów
i oprogramowania specjalistycznego.

Warsztat
Implant Studio
■■ planowanie pozycji implantów
■■ łączenie obrazów tomografii komputerowej CBCT
ze skanami 3D
■■ projektowanie szablonu chirurgicznego
Wykładowcy:
Michał Dudkowski (Bego – Niemcy)
Witold Fudali (3 Shape – Dania)
Czas trwania : ok. 4 godz

Ortho System
■■ - skanowanie i archiwizacja wycisków cyfrowych
■■ - analiza ortodontyczna
■■ - budowanie set-up
Wykładowca :
dr Wojciech Czopor (Poznań)
Czas trwania : ok. 3 godz.

Wykład i warsztaty
Korygowanie wad zgryzu przy pomocy
szyn przeźroczystych
System Clear Aligner
Wykładowca :
Dragan Skrobic (Denon Dental)
Czas trwania : ok. 2 godz.
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SALA I – 15 CZERWIEC
Konferencja „W obliczu wyzwań stomatologicznych” – skuteczne zarządzanie kliniką
stomatologiczną w dobie zawirowań Rynkowych.
09:30 – 10:00

Przegląd aktualnych wyzwań w ochronie zdrowia oraz w
branży stomatologicznej. Czy rzeczywiście zmierzamy w dobrym kierunku? Czy w porównaniu z innymi krajami członkowskimi tempo rozwoju branży stomatologicznej stoi na
odpowiednim poziomie?
Agnieszka Pietrzak, Dominika Kołodziejska Koza – Kancelaria Adwokacka
APDK

10:30 – 11:00

Dobór źródeł finansowania inwestycji w małej firmie.
Wystąpienie Partnera Głównego Deutsche Bank.
Rafał Gawroński – Dyrektor Departamentu Klienta Firmowego

10:30 – 11:00

Informatyzacja Podmiotu Stomatologicznego. Na jakie
elementy zwracać uwagę, przy wyborze odpowiedniego
oprogramowania? Pamiętajmy, że dobry system, to system
stabilny. Wykorzystajmy efektywnie czas pracy personelu,
celem zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa!
Dentifree

11:00 – 11:30

Jakie korzyści daje nam dobry program z elektroniczną dokumentacją medyczną?
Skuteczne i efektywne narzędzia do zarządzania kliniką stomatologiczną.
Prelegent: Anna Orlińska- bizneswoman, od 25 lat związana z branżą medyczną. Wprowadzała na polski rynek markę Oral B. Od kilku lat z powodzeniem zaangażowana w branżę IT i projekty Start-upowe w środowisku
stomatologicznym.

11:30 – 12:30

Bezpłatny Warsztat! W obliczu prywatnych problemów. Czy
dotacje to tylko wsparcie dla podmiotów publicznych? A
może szukać gdzie indziej form finansowania inwestycji. Dotacje dla podmiotów stomatologicznych + bezpłatne konsultacje z ekspertem.
Kamil Kuczewski, DentalWay

12:30 – 13:00

Przerwa kawowa / czas na zwiedzanie stoisk

13:00 – 13:30

Marketing medyczny w mojej klinice. Nie zapominajmy o
Nim! W jaki sposób obecne narzędzia Multichannel oraz narzędzia tradycyjne wpływają na decyzje Pacjenta?
Kamil Kuczewski DentalWay

13:30– 14:00

Jakość, a dane osobowe. Pamiętajmy, że to MY sami najczęściej przez brak odpowiednich procedur narażamy się na
kontrole GIODO.
Piotr Glen, Ekspert za Zakresu Ochrony Danych Osobowych
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14:00 – 14:30

„Informowanie oraz zgoda pacjenta w praktyce zawodowej
lekarza dentysty”
Paweł Strzelec ,Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska

14:30 – 15:00

W jaki sposób budować komunikacje interpersonalną między pracownikiem, a Pacjentem. Pamiętajmy, że zdrowe
podejście nawet do roszczeniowego Pacjenta to również
działanie marketingowe.
Barbara Persona, Ekspert z zakresu Coaching’ u i szkoleń

SALA I – 16 CZERWIEC
„Innova Laser – Dent” – Wykorzystanie Laserów i Druku 3D w Medycynie.
10:30 – 11:00

Rynek Laserów w Polsce i na świecie. Czy za nim nadążamy?

11:00 – 11:30

W jaki sposób optymalizować procesy zakładu poprzez
wykorzystanie laserów nisko i wysoko energetycznych.
Skuteczne wykorzystanie w dobie wyzwań periodontycznych.

Marcin Pokora, Lasotronix

Dariusz Paliga, Lasotronix

11:30 – 12:00

Zapalenie dziąseł i przyzębia. Na ile skuteczne jest wykorzystywanie laserów dużej mocy w leczeniu Pacjenta?
Rafał Wiench, Lasotronix

12:00 – 13:00

Przerwa kawowa / czas na zwiedzanie stoisk

13:00 – 14:30

Praktyczne zastosowanie laserów w codziennej pracy
lekarza.
Dr N. Med. – Maciej Mikołajczyk, Kavo Polska

14:30 – 16:00

Wykorzystanie Druku 3D w stomatologii.
Prof. Helena Dodziuk

SALA II – 15 CZERWIEC
GODZINA 15:00-17:00
SPOTKANIE STOWARZYSZENIA POLSKIEGO KLUBU STOMATOLOGICZNEGO
SALA II – 16 CZERWIEC
INNOVA ONKO – DENT – WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ONKOLOGICZNE W KLINICE
10:30 – 11:30

Ogólny zarys problematyki Onkologicznej w Polsce i na
świecie. Czy Nasza Onkologia to ‘Wyższa Półka’ czy może
jeszcze melodia przyszłości wobec innych Państw?
Dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, prof. nadzw.
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11:00 – 12:30

Druk 3D- przyszłość leczenia regeneracyjnego u pacjentów
po operacjach onkologicznych.
Lek. Dent. – Łukasz Zadrożny

12:30 – 13:00

Przerwa kawowa / czas na zwiedzanie stoisk

13:00 – 14:00

Jak bronić się przed roszczeniami Pacjentów? W jaki sposób
Pacjenci dochodzą swoich roszczeń? W jaki sposób łagodzić
spory?
Anna Banaszewska, Radca Prawny – Fundacja Inicjatyw Gospodarka Zdrowie

14:00 – 15:00

Postępowanie stomatologiczne i profilaktyka pacjentów w
trakcie chemioterapii. Możliwe powikłania chemioterapii.
Dr. N. Med. Agnieszka Bogusławska - Kapała

15:00 – 16:00

Profilaktyka stomatologiczna pacjentów onkologicznych.
Badanie kliniczne i dostępne testy skriningowe.
Dr Katarzyna Brus - Sawczuk

SALA III – 15 CZERWIEC
SYMPOZJUM – STOMATOLOGIA BEZ BÓLU
Prowadzący: Wojciech Wilk , Robert Żelaśkiewicz
Organizator:

09:30 – 11:00

„Abrazja powietrzna – czy wiertło pójdzie do lamusa?
Metody w codziennej praktyce stomatologicznej” – Cześć
teoretyczno - praktyczna
■■ Wprowadzenie do metody: zasada działania abrazji powietrznej
■■ Kliniczne zastosowania techniki abrazji – jej możliwości i ograniczenia
■■ Omówienie różnic pomiędzy metodą abrazji a metodą wiertłową i wynikających z nich korzyści dla pacjenta i lekarza
■■ Doświadczenia kliniczne dotyczące skuteczności oraz bezbolesności leczenia
pacjentów
■■ Praktyczne uwagi dotyczące techniki pracy
■■ Przegląd dostępnych na rynku urządzeń do abrazji powietrznej.
■■ Opracowywanie ubytku próchnicowego – krok po kroku – prezentacja przypadków klinicznych
Podczas Warsztatów w trakcie konferencji uczestnicy będą mogli skorzystać
i przetestować najnowsze rozwiązania na przykładzie sprzętu.

11:00 – 12:30

„Ozonoterapia w stomatologii” – Wybrane aspekty praktyczne i teoretyczne
■■ Medycyna fizykalna, a ozonoterapia
■■ Co to jest Ozon?
■■ Mechanizm działania Ozonu.
■■ Przegląd urządzeń do ozonoterapii.
■■ Przeciwwskazania i wskazania do stosowania Ozonu.
■■ Efekty biologiczne Ozonu.
■■ Zastosowanie Ozonu w medycynie.

10

Międzynarodowe Targi Medyczne Innova Dent

■■ Ozon w stomatologii.
■■ Przypadki kliniczne.

12:30 – 13:00

Przerwa kawowa / czas na zwiedzanie stoisk

11:00 – 12:30

„Czy sedacja wziewna eliminuje lęk pacjenta ?”
■■ Co to jest sedacja wziewna ?
■■ Jak oddziałuje podtlenek azotu w czasie zabiegu sedacji wziewnej na organizm
ludzki.
■■ Wskazania i przeciwwskazania do jego stosowania.
■■ Przegląd dostępnych urządzeń na rynku.
■■ Opis procedury aplikacji mieszaniny gazów (N2O i O2) podczas prowadzenia
zabiegów stomatologicznych.
■■ Zalety i wady sedacji wziewnej.

13:30– 14:30

„Sterylizacja elektrodynamiczna kanałów korzeniowych – czy
100 % skuteczność eliminacji drobnoustrojów jest realna ? ”
■■ Standardy w endodoncji?
■■ Nowa koncepcja leczenia opracowana w 2003 roku.
■■ Biofizyka – jak to działa.
■■ Proces leczenia.
■■ Zalety metody.
■■ Wyniki kliniczne.
■■ Przyczyny Infekcji w stomatologii.
■■ Spektrum Zastosowań w Stomatologii, Chirurgia implantologia,
Periodontologia.

SALA III – 16 CZERWIEC
GODZINA 10:00 – 12:00
PRAKTYCZNY WARSZTAT + SYMPOZJUM: WODA KANGEN W PROFILAKTYCE I LECZENIU
Prowadzący: Prof. Ryszard Majkowski
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15 CZERWIEC
„ORTHODONTICA” – ORTODONCJA NA MIARĘ XXI WIEKU W PRAKTYCE.
09:30 – 10:00

Przerwa kawowa / czas na zwiedzanie stoisk

10:00 – 10:45

Przegląd aktualnych wyzwań w obszarze ortodoncji. Jakie
nowości w leczeniu pojawiają się w Polsce i na świecie?
Nowoczesne metody leczenia Invisalign
Dr Anna Widmańska – Grzywaczewska, Zakład Ortodoncji – Warszawski
Uniwersytet Medyczny

10:00 – 10:45

Nowoczesne metody diagnostyki i planowania leczenia ortodontyczno-chirurgicznego

Dr Monika Walerzak, Zakład Ortodoncji – Warszawski Uniwersytet Medyczny

11:30 – 12:00

Prawa Pacjenta Geriatrycznego. Jego oczekiwania, a możliwości leczenia z tytułu wieku. Studium Przypadków
Agnieszka Pietrzak, Dominika Kołodziejska – Koza, Kancelaria APDK

12:00 – 13:00

Przerwa kawowa / czas na zwiedzanie stoisk

13:00– 14:00

Bezpieczeństwo Biologiczne materiałów, stosowanych w
stomatologii

Dr Hab. Konrad Małkiewicz, Zakład Ortodoncji – Warszawski Uniwersytet
Medyczny

PODZIĘKOWANIA I ZAKOŃCZENIE
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*Promocja ważna do 30 lipca 2016r.

Wymień stary autoklaw
na nowy
0 pln!
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Bez odsetek, bez prowizji,
bez umów!

6x0%
Autoklaw ONYX B 5.0

15.500 pln

13.500 pln

Za zwrot starego autoklawu
otrzymasz rabat w wysokości
2.000 pln na zakup nowego
urządzenia.*

Klimczuk i Wspólnicy sp. k.
ul. Nowowarszawska 32/2, 15-206 Białystok / tel.: 85 740 36 90 / fax: 85 743 79 98,
dentomax@dentomax.pl / www.dentomax.pl / www.sklep.dentomax.pl

DOŁĄCZ DO NAS:

facebook.com/dentomaxspk
CZYTAJ NASZ FIRMOWY BLOG:

http://dentomax.blogspot.com/

Razem! Dla zdrowych uśmiechów.

ProDentis
P R O F E S J O N A L N E
O P R O G R A M O W A N I E
D L A S T O M AT O L O G I I

Program ProDentis to profesjonalny i nowoczesny program komputerowy przeznaczony
do zarz¹dzania gabinetem oraz klinik¹ stomatologiczn¹.
Program pozwala na kompleksowe prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów wraz ze
zdjêciami, kompleksowe zarz¹dzanie prac¹ placówki, prowadzenie rozliczeñ, statystyk
i zestawieñ dodatkowych.
Modu³y i funkcje dostêpne w programie ProDentis pozwalaj¹ na sprawne i ergonomiczne
prowadzenie placówek. Sukces programu ProDentis jest efektem 16-letniego doœwiadczenia firmy
na rynku medycznym oraz œcis³ej wspó³pracy z lekarzami i managerami zarz¹dzaj¹cymi placówkami.

ProDentis
Nowoczesny program
dla stomatologii

PROFESJONALNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA
- kartoteka pacjenta ze zdjêciami
- ewidencja wykonywanych zabiegów, przegl¹d
- historia leczenie zêba
- plany leczenia w formie ofert dla pacjenta
- recepty, skierowania, zaœwiadczenia itp.
- wywiad lekarski i ostrze¿enia dla lekarzy
- katalog zdjêæ RTG, cyfrowych oraz VIDEO
- wspó³praca z radiografi¹, kamer¹ wewn¹trzustn¹
- wspó³praca z pracowni¹ protetyczn¹ - elektroniczna
- wymiana zleceñ z pracowni¹ - program PROTETIS
REZERWACJA WIZYT ROZLICZENIA PACJENTÓW
- terminarz rezerwacji wizyt
- samodzielna rejestracja pacjentów - Grafik Online
- synchronizacja terminarza lekarzy z Google
- rozliczenia wizyt - paragon fiskalny
- fakturowanie- wystawianie faktur
- Raport Kasowy-ewidencja wp³at i wyp³at

www.prodentis.eu

MODU£Y DODATKOWE
- modu³ ORTO i nowe analizy cefalometryczne
- karta PERIO
- automatyczne SMS i email dla pacjentów
- STERYLIZATORNIA
- Asysta - terminarz i rozlicznie asysty
- MAGAZYN - ewidencja zu¿ycia materia³ów,
automatyczne pobieranie z procedur¹
- system lojalnoœciowy i polityka rabatowa
- kolejka oczekuj¹cych NFZ i komercyjna
- obs³uga eWUŒ, oœwiadczenia dla pacjentów
- edytor szablonów dokumentów
ZARZ¥DZANIE PLACÓWK¥ I PRAC¥ PERSONELU
- bogate statystyki i raporty zmian
- statystyki finansowe i medyczne
- rozliczenia lekarzy i asysty – naliczanie prowizji
- intuicyjny i ergonomiczny system pracy

INFOTEL SOFTWARE Sp. z o.o.
(71) 343 33 54, 603 375 637

ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej to ﬁrma, która powstała w odpowiedzi na ciągle
zmieniające się potrzeby rynku stomatologicznego. Słuchając opinii lekarzy, tworzymy innowacyjne produkty,
które ułatwiają ich pracę. Posiadamy własne zakłady produkcyjne z laboratorium badawczo-rozwojowym,
gdzie szukamy nowszych i stale udoskonalanych rozwiązań w obszarze produktów stomatologicznych.
Dziękujemy wszystkim Lekarzom Stomatologom za ich sugestie,
to właśnie Wasza praca inspiruje nas do ciągłego rozwoju.

Laboratorium Farmakologii
Stomatologicznej
www. arkonadent.com

lek. stom. Grzegorz
Kalbarczyk

Organizator:

Innova Business Forum Group Sp. z O. O.
ul. Śliwkowa 4, 31 - 982 Kraków
biuro@ibfgroup.pl | www.ibfgroup.pl

Kongres i Międzynarodowe
Targi Stomatologiczne
CENTRUM KONGRESOWE GROMADA
WARSZAWA , UL. 17 STYCZNIA 32
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