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Zobārsta Dāvja Rozīša veiksmes stāsts Alūksnē [23. lpp.]

Smaida dizains no A–Z [40. lpp.] Jaunums zobārstu dzirdes 
aizsardzībai [16. lpp.]



Planmeca un CephX piedāvā

Jauns tiešsaistes pakalpojums
cefalometriskajām analīzēm

PLANMECA un CephX Technologies 
LTD ir laiduši klajā automātisku 
cefalometrisko izmeklējumu un 
analīzes pakalpojumu Planmeca 
Romexis® programmatūrai. Jaunais 
pakalpojums izmanto CephX 
inteliģento AlgoCeph algoritmu - 
sarežģītu mākslīgā intelekta un 
datormācīšanās tehnoloģiju lietojumu, 
kas balstīts uz tūkstošiem manuāli 
veidotu cefalometrisko attēlu.

AlgoCeph integrācija Planmeca 
Romexis programmatūrā ievērojami 
pilnveido ortodontijas speciālistu 
darbu. Kad attēlu uzņemšana 
programmatūrā ir pabeigta, ar dažiem 
klikšķiem var pasūtīt automātisku 
cefalometrisko analīzi un saņemt to 
dažu sekunžu laikā.

Pakalpojumu var izmantot arī 
tiešsaistē no īpašas tīmekļa vietnes, 
kas paredzēta Planmeca lietotājiem, 
kuriem vēl nepieciešams veikt 
atjauninājumu uz jaunāko Planmeca 
Romexis programmatūras versiju 4.6.

„Datormācīšanās tehnoloģijai 
ir milzīgs potenciāls radioloģijas 
pasaulē," stāsta Ville Salonens, 
Planmeca Digitālās attēlveidošanas un 
lietojumprogrammu nodaļas produktu 
menedžeris. „Mēs ļoti vēlamies 
palīdzēt mūsu produktu lietotājiem 
ietaupīt laiku un koncentrēties uz 
pacientu ārstēšanu, piedāvājot tiem 
piekļuvi šādam nebijušam pakalpoju-
mam. Ortodontijas nākotne tagad ir 
tikai viena klikšķa attālumā!"

PLANMECA sadarbībā ar CephX Technologies LTD 
piedāvā jaunu pakalpojumu automātiskai 
cefalometriskajai izmeklēšanai un analīzēm. 
Izmantojot datormācīšanās tehnoloģiju un mākslīgo 
intelektu, pakalpojums ir izstrādāts, lai palīdzētu 
ikdienas darbā ortodontijas speciālistiem visā 
pasaulē. Tas automātiski nodrošina cefalometrisko 
izmeklēšanu un veic analīzi ar dažiem klikšķiem un 
dažu sekunžu laikā, kad tas ir integrēts Planmeca 
Romexis® zobu attēlveidošanas programmatūrā.

Cefalometriskā analīze tiek bieži 
izmantota zobārstu un ortodontu 
vidū, lai pētītu skeleta attiecības 
kraniofaciālajā kompleksā. Tai var būt 
arī daudzi citi pielietojumi, piemēram, 
nākotnes izmaiņu prognozēšana, 
notiekošo ārstēšanas plānu 
uzraudzība, pacienta dentofaciālo 
proporciju novērtēšana un palīdzība 
ārstiem patoloģiju atpazīšanā. Šo 
iemeslu dēļ cefalometriskajai analīzei 
ir būtiska nozīme, izstrādājot un 
izvērtējot pacientiem piemērotus 
ārstēšanas plānus.

Ir bijis izaicinājums iegūt analīzes 
uzticamā un izmaksu ziņā efektīvā 
veidā, jo arvien pieaug pacientu 
skaits un rindas pie speciālistiem. 
CephX izstrādātais AlgoCeph algoritms 
ietaupa speciālistu dārgo laiku, 
samazina cilvēka kļūdu iespējamību 
un veicina labāku efektivitāti un 
uzlabotu darbu ar pacientiem, jau 
sākot no pirmās vizītes. Tā vietā, lai 
tērētu vērtīgo laiku veicot mērījumus 
un analīzi pašiem, ārsti var paļauties 
uz sarežģītu programmatūras shēmu 
vienā no lielākajām cefalometriskajām 
datu bāzēm pasaulē un koncentrēties 
uz pacientu pieņemšanu un 
ārstēšanu.

„Ortodontijas pasaulē viss strauji 
attīstās, tai nodrošinot pastāvīgus 
uzlabojumus pacientu aprūpē," 
stāsta Daniels Abrahams, CephX 
Technologies LTD priekšsēdētājs.

„Mūsu pirmā prioritāte vienmēr 

ir bijusi palīdzēt speciālistiem 
koncentrēties uz pacientu aprūpi, 
sniedzot viņiem mierīgu prātu par 
cefalometriskajām analīzēm."

„Tas ir arī galvenais iemesls, kāpēc 
esam uzsākuši sadarbību ar Planmeca 
un iestrādājuši AlgoCeph tehnoloģiju 
Planmeca Romexis programmatūrā," 
turpina Abrahams. „Esam lepni, ka 
varam radīt, manuprāt, ievērojamu 
tirgus revolūciju. Mēs ceram radīt 
vēl daudz izdevīgākas inovācijas jau 
tuvākajā nākotnē, izmantojot šo 
tehnoloģiju un sadarbību."

Ja esat praktizējošs ortodonts un 
vēlaties sniegt saviem pacientiem 
labāku aprūpi, izmantojot vienkārši 
un ātri iegūstamas cefalometriskās 
analīzes, apmeklējiet planmeca.cephx.
com jau šodien! ▟

Produktu jaunumi

Saņemiet cefalometriskās 
analīzes, apmeklējot 

planmeca.cephx.com
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Planmeca ProMax® 3D Classic

Paplašināta izcilība

Extended
volume size

11x8
8x8

Planmeca CALM™ 
Jauns pacientu kustības korekcijas 

algoritms perfektiem rezultātiem katru 

reizi

Planmeca Ultra Low Dose™ 
3D attēlveidošana ar vēl mazāku devu 

nekā panorāmas rentgenā

Jauns paplašināts apjoms 
Optimāla pilnas arkas skenēšana ar 

palielinātu apjoma diametru – 

no 8x8 uz 11x8 (papildus opcija – 

EUR 2000.00 +PVN)Cena 
bez 

PVN
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Composite mode 
(kompozītmateriālu režīms)

Warm (silta gaisma)

Neutral (neitrāla gaisma)

Cool (vēsa gaisma)

PLANMECA Solanna™ uzlabotā LED tehnoloģija un spoguļ-
optika garantē plašu apgaismošanas lauku, kas nodrošina 
teicamu redzamību katrā ārstēšanas lauka stūrī, samazinot 
nepieciešamību koriģēt lampas galvu ārstēšanas laikā.

„Mūsu jaunā darba lampa ir fantastisks mūsu produktu 
saimes papildinājums. Zobārstniecības nozarē nozīme ir 
katrai detaļai, un tieši tāpēc mēs vēlējāmies ieviest tirgū 
šo lielisko risinājumu," stāsta Jukka Kanerva, Planmeca 
Zobārstniecības iekārtu un CAD/CAM nodaļas viceprezidents.

Planmeca Solanna viendabīgā gaismas intensitāte 
nodrošina līdz minimumam samazinātas ēnas neatkarīgi no 
lampas attāluma no ārstēšanas lauka, un gaismas kūļa asās 
malas rada mazāku slodzi pacienta acīm. Planmeca Solanna 
īpašais kompozītmateriālu režīms ļauj droši izmantot kompo-
zītmateriālus un novērš nevēlamu pirmspolimerizāciju.

Planmeca Solanna™ darba lampa
Gaišākām darba dienām

MŪSU jaunā zobārstniecības darba lampa Planmeca Solanna™ nodrošina perfektu 
redzamību visā ārstēšanas laukā, vienlaikus piedāvājot regulējamu spilgtumu un 

krāsu temperatūru. Tā ir ideāla izvēle gaišākām darba dienām.

„Šī darba lampa ir attīstīta un izstrādāta jebkāda auguma 
lietotājiem, sēdus vai stāvus pozīcijām. Tās ārkārtīgi garais 
kronšteins nodrošina optimālus darba apstākļus visu veidu 
operācijām. Planmeca Solanna patiesi tur savus solījumus 
ar tās daudzajām regulējamām funkcijām," stāsta Kanervas 
kungs.

Slēdzis ir novietots uz lampas inovatīvajiem rokturiem 
ērtākai kontrolei. Noņemamos un autoklāvā sterilizēja-
mos rokturus var mazgāt arī mazgāšanas/dezinfi cēšanas 
mašīnās. Novatoriskie rokturi apvienojumā ar putekļu 
necaurlaidīgo lampas kapsulu un viendabīgo aizmugurējo 
vāciņu garantē optimālu infekciju kontroli. Planmeca Solanna 
var tikt savienota arī ar Planmeca Romexis® programmatūru, 
lai iegūtu uzticamu informāciju par lampas lietošanu.

Planmeca Solanna piegāde sāksies vēlāk 2017. gadā. ▟

KOMPAKTAIS un ļoti vieglais Planmeca Emerald™ 
intraorālais skeneris zobārstiem padara intraorālo attēlu 
iegūšanu vienkāršu un ir īpaši ērts pacientiem. Tā mazais 
izmērs un bezsavienojumu uzbūve garantē lielisku pieredzi 
pacientiem.

„Šis revolucionārais produkts padara darbu ar pacientiem 
vienkāršu. Uzņēmumu precizitāte atbilst visprasīgākajām 
vajadzībām ar pilnībā integrētu krāsu skenēšanas iespēju," 
norāda Jukka Kanerva, Planmeca Zobārstniecības iekārtu un 
CAD/CAM nodaļas viceprezidents.

Skenera vieglā uzbūve un lietotājam draudzīgā forma 
nodrošina optimālu ergonomiku. Skenera gala spoguļa aktīvā 
pretmiglas funkcija saglabā vienmēr skaidru redzamību. 
Nevainojamu infekciju kontroli nodrošina autoklāvā 
sterilizējamais gals un bezsavienojumu dizains.

Planmeca Emerald ir arī vienkāršs plug-and-play risinājums, 
kas ļauj ar to viegli dalīties starp dažādām darba telpām. 
Skeneri ir iespējams vienkārši integrēt ar jebkuru Planmeca 
digitālo zobārstniecības iekārtu nepārspējamai ērtībai.

To var kontrolēt pat ar zobārstniecības iekārtas pedāli, 
atstājot lietotāja rokas brīvas, lai jebkurā brīdī veiktu 
skenēšanu un pacientu ārstēšanu.

Planmeca Emerald kabelis ir aprīkots ar USB 3.0 savienotāju 
ātrākajai iespējamajai datu pārsūtīšanai.

Skeneris ir saderīgs ar Planmeca Romexis® un Planmeca 
PlanCAD® Easy programmatūru pastāvīgai piekļuvei reālā 
laika skenēšanas datiem.

„Mazs izmērs, mazs svars, izcils ātrums un augstākā 
precizitāte – tas viss pilnās dabiskās krāsās. Esmu pārliecināts, 
ka ar šīm funkcijām Planmeca Emerald kļūs par vienu no 
vērtīgākajiem intraorālās skenēšanas instrumentiem 
pasaulē," piebilst Kanerva.

Tiek lēsts, ka Planmeca Emerald piegādes tiks uzsāktas 
2017. gada 3. ceturksnī. ▟

Planmeca Emerald ™
Mazāks, ātrāks, vieglāks

MĒS esam paplašinājuši savu plašo CAD/CAM produktu klāstu ar jaunu vieglu intraorālo skeneri.
Planmeca Emerald™ ir mazs, viegls un ārkārtīgi ātrs skeneris ar izcilu precizitāti. Tā ir ideāla izvēle 
netraucētai un efektīvai darba plūsmai ar pacientiem.

Produktu jaunumiProduktu jaunumi
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Nevainojamu infekciju kontroli nodrošina autoklāvā 
sterilizējamais gals un bezsavienojumu dizains.

Planmeca Emerald ir arī vienkāršs plug-and-play risinājums, 
kas ļauj ar to viegli dalīties starp dažādām darba telpām. 
Skeneri ir iespējams vienkārši integrēt ar jebkuru Planmeca 
digitālo zobārstniecības iekārtu nepārspējamai ērtībai.

To var kontrolēt pat ar zobārstniecības iekārtas pedāli, 
atstājot lietotāja rokas brīvas, lai jebkurā brīdī veiktu 
skenēšanu un pacientu ārstēšanu.

Planmeca Emerald kabelis ir aprīkots ar USB 3.0 savienotāju 
ātrākajai iespējamajai datu pārsūtīšanai.

Skeneris ir saderīgs ar Planmeca Romexis® un Planmeca 
PlanCAD® Easy programmatūru pastāvīgai piekļuvei reālā 
laika skenēšanas datiem.

„Mazs izmērs, mazs svars, izcils ātrums un augstākā 
precizitāte – tas viss pilnās dabiskās krāsās. Esmu pārliecināts, 
ka ar šīm funkcijām Planmeca Emerald kļūs par vienu no 
vērtīgākajiem intraorālās skenēšanas instrumentiem 
pasaulē," piebilst Kanerva.

Tiek lēsts, ka Planmeca Emerald piegādes tiks uzsāktas 
2017. gada 3. ceturksnī. ▟

Planmeca Emerald ™
Mazāks, ātrāks, vieglāks

MĒS esam paplašinājuši savu plašo CAD/CAM produktu klāstu ar jaunu vieglu intraorālo skeneri.
Planmeca Emerald™ ir mazs, viegls un ārkārtīgi ātrs skeneris ar izcilu precizitāti. Tā ir ideāla izvēle 
netraucētai un efektīvai darba plūsmai ar pacientiem.

Produktu jaunumiProduktu jaunumi
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VIENKĀRŠI LIETOJAMA KLĪNISKA PROCEDŪRA 

1 2 3
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0 sec 30 sec

KONTROLĒTA PLŪSMA

Pasta ir viegli izspiežama un tās apjoms teicami saglabā formu. 
Specialā Clearfil TM DC Core Plus pildvielas tehnoloģija sniedz 
materiālam optimālu trixometriju.

BALTADENTĪNA

TOŅI

Clearfil DC Core Plus komplekti ir pieejami sekojošos toņos

PASTAS NOSĒŠANĀS

Uzklāj adhezīvu ar vieglas 
ierīvēšanas kustību
              

Nožāvē ar vieglu gaisa 
plūsmu līdz absorbents 
kļūst nekustīgs

Polimerizē Cementē tapu un veido zoba stumbru izmantojot Clearfil DC Core Plus
pēc ražotāja ieteiktās instrukcijas

Bez nogaidīšanas laika

 
 
 

CLEARFIL™ DC CORE PLUS

CLEARFIL™ DC CORE PLUS ir duālas cietēšanas (polimerizācija un pašcietēšana) zoba 
stumbra veidošanas materiāls. 

Pašcietēšana ir perfekts risinājums sakņu kanālu pildīšanai, kuras nav pieejamas gaismošanai.

Specialā CLEARFIL™ DC CORE PLUS pildvielas tehnoloģija sniedz materiālam optimālu 
trixotropiju.

Kā rezultātā jūs varat uzklāt materiālu bez piepūles. Nenoplūstošā formula garantē, ka 
materiāls pēc uzklāšanas nenosēdīsies.

Sakņu kanālu pildīšanā un zoba stumbra veidošanā, Jūs pielietojat tikai vienu, miksēšanas 
uzgalīti – pateicoties 3 minūšu darba laikam.

CLEARFIL™ DC 
CORE PLUS KIT
PERFEKTI SADERĪGS KOMPLEKTS ĀTRAI UN  
EFEKTĪVAI ZOBU STUMBRA VEIDOŠANAI 

• Viegli pielietojama procedūra
•  Duāla cietēšana (polimerizācija un pašcietēšana)
• Ieklāšana bez piepūles
• Nenoslīdošā formula
• Trīs minūšu darbības laiks
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MELAquick 12+ Kompakts. Ātrs. Spēcīgs.
Ātrais tvaika sterilizators ļaus ietaupīt prakses laiku un naudu, apstrādājot uzgaļus atbilstoši 
higiēnas standartiem. Uzgaļus, turbīnas, profilaktiskos instrumentus un citus standarta 
prakses instrumentus (garumā līdz 20 cm) var sterilizēt pacientu ārstēšanas starplaikā un tas 
aizņem tikai aptuveni septiņas minūtes. Ir pieejamas trīs S klases programmas: visas pro-
grammas atbilst Eiropas standartam EN 13060. Ne tikai gaisa novadei, kas ir nepieciešama 
uzgaļu sterilizācijai, bet arī žāvēšanai ir būtiska nozīme.

MELAG LIETOTĀJU PRAKSES 
APRAKSTS

Pēdējos 20 gados mūsu prakse atrodas Potsdamā. 
Kā grupas prakse, kurā ir trīs zobārsti, kopš 2007. 
gada mēs savu darbību esam vērsuši uz šādām priori-
tātēm:
• protezēšana, protezēšana uz implantiem;
• ķirurģija, implantu ķirurģija;
• endodontija;
• konservatīvā zobārstniecība;
• periodontoloģija;
• profilakse, ko veic divi profilakses asistenti.

Mums ir ļoti svarīga visas mūsu komandas profe-
sionālā attīstība un pašreizējo saistošo higiēnas stan-
dartu ievērošana. Tāpēc mēs savā praksē esam ievie-
suši kvalitātes vadību, lai standartizētu mūsu proce-
sus un tādējādi nodrošinātu pastāvīgi augstu kvalitāti.

LĒMUMS PAR IEPIRKUMU
Praksē ikdienas higiēnas procesos tiek ievērotas un 

izpildītas prasības, kuras nosaka Infekciju novēršanas 
likums (IfSG), Medicīnas ierīču direktīva (MDD) un 
Roberta Koha Institūta (RKI) attiecīgās vadlīnijas. 
Piemēram, RKI vadlīnijas „Infekciju kontrole zobārst-
niecībā – higiēnas prasības” noteic, ka transfēra instru-
menti ir jāapstrādā pēc katra pacienta ārstēšanas.
Lai ievērotu šīs prasības attiecībā uz transfēra instru-
mentu apstrādi, mēs nolēmām izmantot MELAquick 
12+ kā ātras darbības autoklāvu papildus mūsu prak-
ses autoklāviem.

Kopš 1997.  gada mēs jau lietojām iepriekšējo 
MELAquick 12+ modeli. Grozījumi prasībās, piemēram, 
attiecībā uz validācijas procesu, mudināja mūs izlemt 
par jaunu iegādi. Mēs nevēlējāmies atteikties no ātrās 
un vienkāršās uzgaļu sterilizācijas pacientu ārstēša-
nas starplaikos. Papildus MELAquick 12+ mūsu ārstnie-
cības telpa ir aprīkota arī ar Vacuklav 31-B un Vacuklav 
41-B, abi no MELAG.

ĀRSTĒŠANAS PROCESS
Papildus uzgaļu higiēniskās apstrādes nodrošinā-

šanai MELAquick 12 + ļauj mums arī ietaupīt laiku un 
naudu. Tādējādi mēs varam veikt turbīnas un leņķa 
uzgaļu, kā arī citu zobārstniecības instrumentu sterili-
zāciju pēc katra pacienta ārstēšanas vien septiņās 
minūtēs. Tas būtu bijis nepraktiski normālajos prak-
ses autoklāvos. Tas nozīmē, ka mēs varam ietaupīt uz 
papildu turbīnas un leņķa uzgaļu komplektiem, kā arī 
citiem zobārstniecības instrumentiem.
Savā praksē mēs izmantojam MELAquick 12+ apmē-
ram 30 reizes dienā un tas ir pierādījis sevi kā būtisks 
palīgs ikdienā. Dokumentācijai mēs izmantojam 
MELAflash CF karšu printeri, kas regulāros intervālos 
tiek nolasīts datorā.

KOPSAVILKUMS
MELAquick 12+ taupa laiku un naudu, tas ir elastīgs 
lietošanā un sniedz drošumu medicīnas ierīču apstrā-
dē. Tā izmēri ir aptuveni 20,5 x 45 cm (augstums x 
dziļums) un tas ir ļoti kompakts un ātrs palīgs ārstēša-
nas telpā.

MELAG LIETOTĀJU PRAKSES 
APRAKSTS

Pēdējos 20 gados mūsu prakse atrodas Potsdamā. 
Kā grupas prakse, kurā ir trīs zobārsti, kopš 2007. 
gada mēs savu darbību esam vērsuši uz šādām priori-
tātēm:
• protezēšana, protezēšana uz implantiem;
• ķirurģija, implantu ķirurģija;
• endodontija;
• konservatīvā zobārstniecība;
• periodontoloģija;
• profilakse, ko veic divi profilakses asistenti.

Mums ir ļoti svarīga visas mūsu komandas profe-
sionālā attīstība un pašreizējo saistošo higiēnas stan-
dartu ievērošana. Tāpēc mēs savā praksē esam ievie-
suši kvalitātes vadību, lai standartizētu mūsu proce-
sus un tādējādi nodrošinātu pastāvīgi augstu kvalitāti.

LĒMUMS PAR IEPIRKUMU
Praksē ikdienas higiēnas procesos tiek ievērotas un 

izpildītas prasības, kuras nosaka Infekciju novēršanas 
likums (IfSG), Medicīnas ierīču direktīva (MDD) un 
Roberta Koha Institūta (RKI) attiecīgās vadlīnijas. 
Piemēram, RKI vadlīnijas „Infekciju kontrole zobārst-
niecībā – higiēnas prasības” noteic, ka transfēra instru-
menti ir jāapstrādā pēc katra pacienta ārstēšanas.
Lai ievērotu šīs prasības attiecībā uz transfēra instru-
mentu apstrādi, mēs nolēmām izmantot MELAquick 
12+ kā ātras darbības autoklāvu papildus mūsu prak-
ses autoklāviem.

Kopš 1997.  gada mēs jau lietojām iepriekšējo 
MELAquick 12+ modeli. Grozījumi prasībās, piemēram, 
attiecībā uz validācijas procesu, mudināja mūs izlemt 
par jaunu iegādi. Mēs nevēlējāmies atteikties no ātrās 
un vienkāršās uzgaļu sterilizācijas pacientu ārstēša-
nas starplaikos. Papildus MELAquick 12+ mūsu ārstnie-
cības telpa ir aprīkota arī ar Vacuklav 31-B un Vacuklav 
41-B, abi no MELAG.

ĀRSTĒŠANAS PROCESS
Papildus uzgaļu higiēniskās apstrādes nodrošinā-

šanai MELAquick 12 + ļauj mums arī ietaupīt laiku un 
naudu. Tādējādi mēs varam veikt turbīnas un leņķa 
uzgaļu, kā arī citu zobārstniecības instrumentu sterili-
zāciju pēc katra pacienta ārstēšanas vien septiņās 
minūtēs. Tas būtu bijis nepraktiski normālajos prak-
ses autoklāvos. Tas nozīmē, ka mēs varam ietaupīt uz 
papildu turbīnas un leņķa uzgaļu komplektiem, kā arī 
citiem zobārstniecības instrumentiem.
Savā praksē mēs izmantojam MELAquick 12+ apmē-
ram 30 reizes dienā un tas ir pierādījis sevi kā būtisks 
palīgs ikdienā. Dokumentācijai mēs izmantojam 
MELAflash CF karšu printeri, kas regulāros intervālos 
tiek nolasīts datorā.

KOPSAVILKUMS
MELAquick 12+ taupa laiku un naudu, tas ir elastīgs 
lietošanā un sniedz drošumu medicīnas ierīču apstrā-
dē. Tā izmēri ir aptuveni 20,5 x 45 cm (augstums x 
dziļums) un tas ir ļoti kompakts un ātrs palīgs ārstēša-
nas telpā.

MELAquick 12+ ir lielisks papildinājums prakses 
autoklāviem.

Viegla lietošana un ātra zobārstniecības 
instrumentu sterilizācija.

Ierasta transfēra instrumentu ievietošana.

Iepazīšanās
cena  

(bez PVN)
300000
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MELAG LIETOTĀJU PRAKSES 
APRAKSTS

Pēdējos 20 gados mūsu prakse atrodas Potsdamā. 
Kā grupas prakse, kurā ir trīs zobārsti, kopš 2007. 
gada mēs savu darbību esam vērsuši uz šādām priori-
tātēm:
• protezēšana, protezēšana uz implantiem;
• ķirurģija, implantu ķirurģija;
• endodontija;
• konservatīvā zobārstniecība;
• periodontoloģija;
• profilakse, ko veic divi profilakses asistenti.

Mums ir ļoti svarīga visas mūsu komandas profe-
sionālā attīstība un pašreizējo saistošo higiēnas stan-
dartu ievērošana. Tāpēc mēs savā praksē esam ievie-
suši kvalitātes vadību, lai standartizētu mūsu proce-
sus un tādējādi nodrošinātu pastāvīgi augstu kvalitāti.

LĒMUMS PAR IEPIRKUMU
Praksē ikdienas higiēnas procesos tiek ievērotas un 

izpildītas prasības, kuras nosaka Infekciju novēršanas 
likums (IfSG), Medicīnas ierīču direktīva (MDD) un 
Roberta Koha Institūta (RKI) attiecīgās vadlīnijas. 
Piemēram, RKI vadlīnijas „Infekciju kontrole zobārst-
niecībā – higiēnas prasības” noteic, ka transfēra instru-
menti ir jāapstrādā pēc katra pacienta ārstēšanas.
Lai ievērotu šīs prasības attiecībā uz transfēra instru-
mentu apstrādi, mēs nolēmām izmantot MELAquick 
12+ kā ātras darbības autoklāvu papildus mūsu prak-
ses autoklāviem.

Kopš 1997.  gada mēs jau lietojām iepriekšējo 
MELAquick 12+ modeli. Grozījumi prasībās, piemēram, 
attiecībā uz validācijas procesu, mudināja mūs izlemt 
par jaunu iegādi. Mēs nevēlējāmies atteikties no ātrās 
un vienkāršās uzgaļu sterilizācijas pacientu ārstēša-
nas starplaikos. Papildus MELAquick 12+ mūsu ārstnie-
cības telpa ir aprīkota arī ar Vacuklav 31-B un Vacuklav 
41-B, abi no MELAG.

ĀRSTĒŠANAS PROCESS
Papildus uzgaļu higiēniskās apstrādes nodrošinā-

šanai MELAquick 12 + ļauj mums arī ietaupīt laiku un 
naudu. Tādējādi mēs varam veikt turbīnas un leņķa 
uzgaļu, kā arī citu zobārstniecības instrumentu sterili-
zāciju pēc katra pacienta ārstēšanas vien septiņās 
minūtēs. Tas būtu bijis nepraktiski normālajos prak-
ses autoklāvos. Tas nozīmē, ka mēs varam ietaupīt uz 
papildu turbīnas un leņķa uzgaļu komplektiem, kā arī 
citiem zobārstniecības instrumentiem.
Savā praksē mēs izmantojam MELAquick 12+ apmē-
ram 30 reizes dienā un tas ir pierādījis sevi kā būtisks 
palīgs ikdienā. Dokumentācijai mēs izmantojam 
MELAflash CF karšu printeri, kas regulāros intervālos 
tiek nolasīts datorā.

KOPSAVILKUMS
MELAquick 12+ taupa laiku un naudu, tas ir elastīgs 
lietošanā un sniedz drošumu medicīnas ierīču apstrā-
dē. Tā izmēri ir aptuveni 20,5 x 45 cm (augstums x 
dziļums) un tas ir ļoti kompakts un ātrs palīgs ārstēša-
nas telpā.

MELAquick 12+ ir lielisks papildinājums prakses 
autoklāviem.

Viegla lietošana un ātra zobārstniecības 
instrumentu sterilizācija.

Ierasta transfēra instrumentu ievietošana.



Instrumenti
• koncentrāts instrumentu  

dezinfekcijai;
• urbuļu dezinfekcijas 

līdzeklis
• dezinfekcijas trauks (ārējie 

izmēri 32x21,5x13,5)

Virsmas ātra  
un efektīva  
dezinficēšana
• ātras iedarbības virsmu dezinfek-

cijas līdzeklis (tilpums 0,5l un 5l)
• virsmas tīrīšanas dezinfekcijas 

salvetes (150 gab.)
• virsmu dezinfekcijas un tīrīšanas 

līdzeklis noslēdzošai tīrīšanai 
(tilpums 1l un 5l)

IEKĀRTAS
• atsūkšanas ierīču dezinfekcijas 

līdzeklis, koncentrēts
• līdzeklis spļaujamtrauka  

tīrīšanai

Dokumentācija
• Tīrīšanas un dezinfekcijas  

programma pacientu  
pieņemšanas vietām

Tuote
Käyttökohde Tarkennus 

käyttö-

kohteeseen

Pitoisuus 
(%)

Vaikutusaika Milloin 

käytetään

Huomiot
Pakkaukset

Orbis 

pesuneste
Käsien pesuun

100 %

Pese aina näkyvästi 

likaiset kädet.

Kastele kädet, hiero saippua 

huolellisesti, huuhtele

MD121940 Dispenso pac 1 L

MD121942 Pumppupullo 0,5 L

Orbis 

käsihuuhde

Käsien desinfiointiin
100 % 3–5 ml 30 s                              

3–5 ml 60 s

Ennen potilaskoske-

tusta tai toimenpidet-

tä sekä sen jälkeen.

Hoitotapahtuman 

aikana aseptisen 

työjärjestyksen

mukaisesti. Ennen 

hoitoympäristöön

menemistä ja sieltä

poistuttaessa.

30 s hygieninen käsien  

desinfektio                      

60 s kirurginen käsien  

desinfektio

MD121939 Dispenso pac 1 L 

MD121941 Pumppupullo 0,5 L

Orbis 

nopeasti tehoava 

desinfektioaine
Pinnoille ja hoito- 

yksikölle 

Alkoholia kestäville 

pinnoille

100 % Kuivumisaika Jokaisen potilaan 

jälkeen

Nihkeä pyyhintä, purista 

ylimääräinen neste liinasta

MD121936 Keinukorkkipullo 0,5 L 

MD121937 Kanisteri 5 L 

 

Orbis 

nopeasti tehoava 

desinfektioaine 

Wipes

MD125294 Wipes 20x20 cm 150 kpl

MD125295 Wipes refill 100 kpl

Orbis 

pintojen 

desinfiointitiiviste

Hoitohuoneen yleis- 

siivoukseen

Ei-invasiivisille 

lääkinnällisille 

laitteille, verhoilulle 

tai lattioille

1 %                                                       

2 % 

60 min*                                      

15 min

Päivän päätteeksi

Kontaminoimaton liuos pysyy 

käyttökelpoisena n. 30 päivää. 

Puhdistusainejäämien estämisek-

si pyyhi pinnat kerran viikossa 

pelkällä vedellä.

72141 Annostelupullo 1 L                                               

72140 Kanisteri 5 L

Orbis 

tehoimun pesu- 

ja desinfiointi-

konsentraatti

Imulaitteistolle

2 %
1–2 krt/päivä Annostele 1 L nestettä imu- 

laitteistoon.

MD115162 Annostelupullo 1 L

MD117008 Kanisteri 5 L

Orbis 

sylkykupin 

puhdistus- ja 

desinfiointiaine

Sylkykupille, soveltuu 

myös WC tiloihin

100 % Vähintään 1 min 1–2 krt/päivä Annostele, anna vaikuttaa ja 

huuhtele.

MD115211 Kaatonokkapullo 750 ml

Orbis 

jäljennösten 

desinfiointiaine

Alginaatti-, silikoni- ja 

polyeetterijäljennöksille

Valmiille tai työvaiheessa 

oleville proteettisille töille

Upotusdesinfektio 100 % 2 min ** Jäljennöksen oton 

jälkeen

Desinfioi aina jäljennökset 

ennen labraan lähettämistä.

Käyttöliuoksen vaihtoväli 3–7 

päivää tai kun liuos on 

silminnähden likaista.

Noudata tarkoin vaikutusaikaa.

72134 Pullo 1 L                                        
               

72133 Kanisteri 5 L

Orbis 

Tray Cleaner 

jäljennöslusikoi-

den puhdistus- 

tiiviste

Jäljennösaineiden  

puhdistamiseen instru-

menteista 

Irrottaa alginaatti-, 

sinkkioksidieugenoli-, 

karboksylaatti- ja 

fosfaattisementti- 

jäämät sekä termo- 

plastiset vahat mm. 

jäljennöslusikoista

5–10 %

tarvittaessa 

100 %

45 min Tarvittaessa Upota puhdistettavat instru-

mentit liuokseen. Liuosta 

voidaan käyttää myös ultraääni-

pesulaitteessa. Sopii ruostumat-

tomille materiaaleille.  

Huom! Kromia, nikkeliä ja 

alumiinia sisältäviä tuotteita ei 

tule laittaa samaan liuokseen 

korroosiovaaran vuoksi.

 

MD117137 Orbis Tray Cleaner 1 L

Orbis 

instrumenttien 

desinfiointitiiviste

Instrumenteille, 

juurihoitoneuloille 

Upotusdesinfektio 

Soveltuu myös 

ultraäänipesulait-

teeseen sekä ultra- 

äänipesulaitteen 

pääaltaan liuokseksi

1 %                                           

2 %                                               

3 % 

60 min                              

30 min                                   

15 min***

Heti käytön jälkeen Puhdista näkyvästi likai-

set instrumentit ennen 

upotusdesinfektiota. 

Vaikutusajan jälkeen 

huuhtele ja kuivaa hyvin. 

Käyttöliuoksen vaihtoväli 3–7 

päivää tai kun liuos on silmin-

nähden likaista. Ultraääni- 

pesulaitteen dekantterilasin 

desinfointineste vaihdetaan joka 

käyttösyklin jälkeen.  

72131 Annostelupullo 1 L                                                                   

72131 Kanisteri 5 L

Orbis 

porien desinfiointi-

aine

Pyöriville instrumenteille Kaikille porille, 

mm. timanteille, 

freesareille, 

finiireille, 

kiillotuskärjille

100 %

 
15 min**** Heti käytön jälkeen

72178 Pullo 2 L

tekstiilit

suodattimet

jätteet

Vastaanoton puhdistus- ja desinfiointisuunnitelma

Käyttöturvatiedotteet

Hygieniavastaava
Asentajankatu 6, 00880 Helsinki

Puh. 020 368 680 

www.plandent.fi | www.plannet.fi

www.facebook.com/plandentoy

Päiväys*Noro 6 % 30 min      ** Noro 30 min     *** TbB 3 % 60 min    **** TbB 30 min Tutustu kaikkien tuotteiden käyttöohjeisiin huolella. Hygieniaohjeistus on suuntaa antava. Vastaanotto on vastuussa hyväksyttävän ja riittävän 

hygieniakäytännön toteutuksesta.

Iespējams saņemt 
”Tīrīšanas un dezinfekcijas 

programmas plānu 
pacientu pieņemšanas 

vietām”

Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi

Pilnu Orbiss  
kataloga saturu  

iespējams apskatīt  
www.plandent.lv

Informācija par 
jaunumiem un akcijām 

pieejama  
www.plandent.lv  
sadaļā jaunumi

ROKAS
• tīrīšanas šķīdums  

(tilpums 0,5l un 1l)
• šķidrās ziepes 

(tilpums 0,5l un 5l)

10 T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv
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Koncentrāts instrumentu 
dezinfekcijai
Koncentrāts instrumentu un, piemēram, sakņu apstrādes 
adatu mazgāšanai un dezinfekcijai. Neizraisa koroziju, 
izmantojams arī mazgāšanai ar ultraskaņu. 1% šķīduma 
iedarbības laiks ir 60 min; 2% – 30 min; 3% – 15 min.

Atsūkšanas ierīču 
dezinfekcijas līdzeklis, 
koncentrāts
Atsūkšanas ierīču dezinfekcijas līdzeklis, koncentrāts.  
Sagatavo 1 litru 3% šķīduma un ļauj iedarboties 60 minūtes.

Koncentrāts virsmu 
dezinfekcijai
Virsmu dezinfekcijas un tīrīšanas līdzeklis noslēdzošajai 
tīrīšanai. 1% šķīduma. Iedarbības laiks ir 60 min, 2% – 
15 min. Efektīvs sēnīšu, baktēriju, vīrusu, piem., MRSA, 
HBV, HIV iznīcināšanai.

Urbuļu dezinfekcijas  
līdzeklis
Lietošanai gatavs urbuļu dezinfekcijas šķīdums.  
Iedarbības laiks 30 min.

14,56 
EUR/1l

53,76
EUR/5l

12,32 
EUR/1l

31,36
EUR/5l

14,56
EUR/2l

”Orbis” piedāvājumā cenas norādītas ar PVN

22,40
EUR/2.5l
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Profilaktiskās pulējamās  
pastas
Tūbiņā, fluora saturs 2000 ppm

95 g

Sodas strūklas pulveri
Sodas strūklas pulveri profesionālas zobu higiēnas  
veikšanai ar aparatūru. Frakcijas izmērs 60-65 μ

300 g

Balināšanas gels
6% ūdeņraža peroksīda un 16% karbamīda  
peroksīda balināšanas želejas. Komplektā  
ietilpst kapes un uzglabāšanas trauciņš.

4 x 3 ml

Kastītes ortodontiskās  
aparatūras uzglabāšanai
Kastītes ortodontiskās aparatūras,  
funkcionālo aparātu un zobu  
aizsarkapju uzglabāšanai. 

10 gab.

10,08 
EUR

23,52 
EUR

26,88 
EUR

PROFILAKSEI

6,66  
EUR



Orbiss Cavity Liner LC.
2 x 2ml
Orbis Cavity liner LC ir gaismā cietējošs, rentgena 
kontrastējošs, vienkomponenta materiāls kurš satur 
Kalcija hidroksīdu.
Pielietojuma veids. Netieša pulpas pārklāšana, kā 
kavitātes laineris zem jebkura restoratīvā materiāla.

Intraorālie uzgaļi
100 g

15,70 
EUR

13T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv

26,10 
EUR

16,49 
EUR

5,80  
EUR

Sajaukšanas uzgaļi
50 g

19,05 
EUR

Spoguļi 12 gab. 
Palielinošs, Nr. 4
Standard, Nr. 4
Rhodium, Nr. 4
Rhodium, Nr. 6

Anestēzijas adatas
Krāsu kodējums atbilstoši adatu garumam, ar milimetru vītni 100 gab. 
27G, 35 mm, long, lillā krāsā
27G, 25 mm, short, zaļā krāsā
30G, 25 mm, short, zaļā krāsā
27G, 21 mm, short, zaļā krāsā
30G, 21 mm, short, zilā krāsā
30G, 12 mm, extra short, zilā krāsā

”Orbis” piedāvājumā cenas norādītas ar PVN



Sejas maskas  
50 gab.

Prestige
100 gab.

JAUNUMS!

AKCIJA!
4,78 EUR

4,48 EUR

AKCIJA!
4,50 EUR

100 gab.

Rozā, zili, balti
200 gab.

Nepūderēti Nitrila Cimdi

AKCIJA!
11,70 EUR

200 gab.

”Orbis” piedāvājumā cenas norādītas ar PVN

14 T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv



LMProPower
Labākais zobu higiēnai

Ultraskaņas skēleri un  sodas strūklas uzgaļi

LMDental
www.lm-dental.com

LMProPower
akcija-10%

15T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv



www.plandent.lv
Tel. +371 67844780

Aizsargājiet 
savu dzirdi!

QuietOn faktiski noslāpē troksni zobārstniecības klīnikā, 
neierobežojot saziņu starp personālu un pacientiem. 

• Mazs, higiēnisks un viegli lietojams 
• Samazina nepārtraukta trokšņa radīto spriedzi 
• Palīdz koncentrēties saspringtas darba fāzes laikā 
• Arī pacienti var valkāt austiņas

aktīvie ausu aizbāžņi

QuietOn_Plandent_LatviaMagazineAd_v5.pdf   1   1.9.2017   13:33:52
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Aizsargājiet 
savu dzirdi!

QuietOn faktiski noslāpē troksni zobārstniecības klīnikā, 
neierobežojot saziņu starp personālu un pacientiem. 

• Mazs, higiēnisks un viegli lietojams 
• Samazina nepārtraukta trokšņa radīto spriedzi 
• Palīdz koncentrēties saspringtas darba fāzes laikā 
• Arī pacienti var valkāt austiņas

aktīvie ausu aizbāžņi

QuietOn_Plandent_LatviaMagazineAd_v5.pdf   1   1.9.2017   13:33:52

„Pēc QuietOn izmēģināšanas vēlējos šo ierīci savas dzirdes 
aizsardzībai. Trokšņa samazinājums liek justies labi un 
atvieglo koncentrēšanos darbam.”

Päivi Jussila
Zobārsts, Somija

„QuietOn slāpē kaitinošo troksni, bet es joprojām varu 
sarunāties ar pacientu. Man patīk izmantot QuietOn, arī 
mācoties un rakstot, piemēram, eksāmenos.”

Dāvis Rozītis
Zobārsts
Sia Vidzemes zobārstniecības centrs

„Pēc QuietOn lietošanas trīs nedēļas varu sacīt, ka QuietOn 
efektīvi izolē fona trokšņus stomatoloģiskās ārstēšanas laikā 
un netraucē sarunai ar medmāsu vai pacientu. Man tie lieliski 
noder, arī vadot automašīnu.”

Katrīna Andrejeva
Zobārsts/Endodontijas rezidents
RSU Stomatoloģijas institūts

Daudzi Somijas un tagad arī Latvijas zobārsti un pacienti, 
kuri ir pamēģinājuši QuietOn, uzskata, ka tie uzlabojuši 
viņu darba efektivitāti un klientu pieredzi, un iesaka tos 
arī citiem.

QuietOn – brīvība no nepārtrauktā trokšņa zobārstniecības klīnikās 

QuietOn aktīvie ausu aizbāžņi aizsargā zobārstniecības klīnikas personā-
lu, vienlaikus ļaujot sarunāties ar pacientu. Bijušie Nokia inženieri Janne 
Kyllönen un Matti Nisula izstrādāja QuietOn, pasaulē pirmos aktīvos ausu 
aizbāžņus, lai atrisinātu trokšņa radītās problēmas cilvēku ikdienas dzīvē. 
QuietOn kļuva par sensāciju, un daudzi lietotāji atklāja, ka ierīce pasargā 
viņus, piemēram, no lidmašīnas kabīnes vai atvērtā tipa biroja trokšņiem. 

QuietOn izpilddirektors Pekka Sarlund, izmantojot ausu aizbāžņus kā 
pacients vietējā zobārstniecības klīnikā Oulu, Somijā, atklāja, ka zobārst-
niecības personālam vajag aizsargāt dzirdi. Pirmie izmēģinājumi šādā 
vidē tika veikti tajā pašā zobārstniecības klīnikā. Pēc tam, kad zobārst-
niecības personāls un pacienti bija trīs nedēļas tos izmēģinājuši, QuietOn 
saņēma apbrīnojami labas atsauksmes. Mūsdienās QuietOn izmanto 
simtiem zobārstniecības klīnikās septiņās dažādās valstīs.

Kāpēc zobārstniecības personālam ir svarīga dzirdes aizsardzība? 

Iepriekš troksnim zobārstniecības klīnikās un laboratorijās veltīts 
pārsteidzoši maz uzmanības, lai gan zobārstniecības klīniku darbinieki ir 
pakļauti nepārtrauktam troksnim katru dienu visu savas karjeras laiku. 
Zobārstniecības aprīkojuma ražotāji ir mēģinājuši samazināt, piemēram, 
urbju, radīto troksni. Tomēr vēl aizvien urbju un siekalu atsūcēju radītais 
troksnis var kaitēt zobārstniecības personāla dzirdei. Ir zinātniski 
pierādīts, ka zobārsti zaudē dzirdi vidēji jau 45 gadu vecumā. Pastāvīgā 
saskare ar troksni var izraisīt stresu un samazināt spēju koncentrēties.

Kāpēc aktīva trokšņa izolēšana ir ideāli piemērota zobārstniecības 
klīnikām un laboratorijām?
 
Aktīvās trokšņa izolēšanas tehnoloģija samazina ienākošo troksni, 
ģenerējot pretējas fāzes skaņas viļņus. QuietOn samazina gan augstas, 
gan zemas frekvences skaņas, vienlaikus ļaujot sadzirdēt sarunu. 
Ieguvums zobārstniecībā ir tas, ka QuietOn novērš stresu izraisošus un 
kaitinošus zobārstniecības aprīkojuma radītus trokšņus, bet ļauj 
sarunāties ar pacientu vai kolēģi. Vienlaikus kļūst vieglāk koncentrēties, 
jo fona troksnis samazinās. 

OuietOn vienas stundas uzlāde nodrošina 50 stundu darbības laiku, kas 
ļauj tos lietot visu darba nedēļu bez uzlādes. Ausu aizbāžņi un uzlādes 
apvalks ir mazi un viegli pārnēsājami kabatā. Ausu aizbāžņi ieslēdzas 
automātiski, kad tos izņem no apvalka, – nav vajadzības nospiest pogu 
vai pielāgot iestatījumus. QuietOn nerada spiedienu auss kanālā kā 
parastie mīksto putu ausu aizbāžņi, tāpēc tos ir ērti lietot ikdienā. 
Pateicoties nomaināmajiem silikona uzgaļiem, QuietOn var izmantot arī 
zobārstniecības pacienti. Silikona uzgaļus var arī mazgāt, kas nodrošina 
QuietOn atbilstību pat stingrākajām higiēnas prasībām.

QuietOn aktīvos ausu aizbāžņus tagad piedāvā SIA Plandent.

www.quieton.com

QUIETON’S NOISE REDUCTION PERFORMANCE
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SDR® flow+

SDR® flow+ 

• Papildus esošajam Universālam tonim, pieejami vēl – A1, A2, A3 toņi

• Plašāks indikāciju klāsts – I, II, III un V klases kavitātes

• Uzlabota estētika

• Augstāka rtg kontrastainība

• Lielāka nodilumuzturîba

Jaunums!



WaveOne®  Gold Glider

Atbilstoši kanāla pildīšanas risinājumi

Reciprocation
Vienkārši un pārliecinoši

Ir papildināta Wave One Gold 
Reciprokā faiļu sistēma ar Wave One 
Gold Glider.
Wave One Gold Glider ir reciprokās 
kustības nogludinoša kanāla faile, kas 
vienkāršos endo ārstēšanu pat vairāk 
optimizējot kanālu apstrādes procesu.
Drošākai un vienkāršākai kanāla 
nogludināšanai.

WaveOne®  Gold Glider – 
nogludinošas ejas faile

WaveOne®  Primary – kanāla 
apstrādājoša faile



Planmeca  
inteliģentās 
iekārtas

Pelnīta  
lietotāju un  
pacientu  
atzinība

www.planmeca.com

Planmeca inteliģentās iekārtas
Pelnīta lietotāju un pacientu atzinība

Pievienojams
datortīklam

Vadība un
kontrole no

“planšetdatora”

Intraorālā
skenera

savienojamība

Super
Ergonomiska

Interaktīva
vadības

pults

Darbības
reģistrēšanas

iespēja

Bezvadu
pedālis

Vienkārša
instrumentu

maiņa

www.plandent.lv
Tel. +371 67844780

Cena  
bez  

PVN
sākot no 27 00000

PLANMECA  
Sovereign Classic



Gandrīz katra zobārsta sapnis ir sava privātklīnika, bet tikai 
daļa no visiem to arī sasniedz. Par iemeslu šādai statistikai ir 
dažādi faktori: lielais birokrātijas daudzums, neskaidrās un 
mainīgās prasības, ko kabinetam uzliek likums, lielais plā-
nošanas darbs un vēl lielākais uzturēšanas darbs, kas pa-
ņem laiku un atrauj no tiešajiem zobārsta pienākumiem. Kā 
citi faktori minami finansiālie aspekti un zināšanu trūkums. 
Neskatoties uz visu iepriekšminēto klīnikas izveidē galvenie 
aspekti ir pavisam citi… Nepieciešama degsme, iedvesma, 
aizrautība, vēlme mainīt to, kas eksistē un patiess prieks 
par savu darbu… Ja pieejami iepriekšminētie resursi, var sa-
sniegt to, kas brīžam šķiet nesasniedzams un nereāls.

Savu privātpraksi nevar atvērt ne par ātru! Tam par pierā-
dījumu kalpo zobārsts Dāvis Rozītis, kas savu klīniku atvēra 
nepilna pusgada laikā pēc tam, kad ģimenes apstākļu dēļ iz-
lēma neturpināt mācības rezidentūrā. Sapratis, ka darbs un 
dzīve Rīgā nav ne viņa aicinājums, ne sapnis, zobārsts atsau-
cās Alūksnes domes aicinājumam un atvēra klīniku Alūksnē. 
Sadarbībā ar SIA ‘’Plandent’’, kas atsaucīgi aizpildīja robus 
zināšanās par klīnikas izveidi un sagādāja nepieciešamos 
kontaktus, klīnika aprīkota ar tādu vadošo zobārstniecības 
ražotāju kā ‘’Planmeca’’, ‘’W&H’’, ‘’MELAG’’ un ‘’Dentsply’’ ap-
rīkojumu, kas nodrošina iespēju sniegt mūsdienu standar-
tiem atbilstošu ārstēšanas kvalitāti. 

Klīnikas aprīkojums ne tikai nodrošina iespēju strādāt ērti, 
erganomiski un kvalitatīvi, bet arī piesaista cilvēkus līdz ar to 
jau pirmā pusgada laikā izveidojušās vairāk kā mēnesi garas 
rindas. Pacientiem patīk, ka vairs nav jāmēro garais ceļš uz 
Rīgu un arī tuvu dzīvesvietai var ielikt ne tikai plombīti, bet 
arī veikt sarežģītītas maipulācijas: ķirurģiski ekstrahēt reti-
nētus un distopētus zobus, ievietot un protezēt uz inplan-
tiem, kā arī veikt standartmanipulācijas augstā kvalitātē.

Klīniku neapmeklē tikai Alūksnieši, daudzi klienti mēro ceļu 
no Balviem, Gulbenes, Apes un arī tādām tālākām pilsētām, 
kā Smiltene, Rēzekne, Valmiera. Sakarā ar lielo pieprasīju-
mu jau šī gada beigās plānots atvērt klīniku arī Gulbenē, kas 
būs uzlabota un papildināta versija Alūksnes kabinetam. 
Sakarā ar darbības paplašināšanu abas klīnikas ir atvērtas 
jauniem kolēģiem, kas vēlas īstenot savu potenciālu pilnībā 
strādājot mūsdienīgā un modernā vidē. Vakances ir kā zo-
bārsta amatā tā arī zobārsta asistenta vietā. Vēloties attīstīt 
pakalpojumu pieejamību reģionos, jaunie kolēģi var rēķinā-
ties ne tikai ar atbalstu sadzīvisku jautājumu risināšanā no 
klīnikas vadības puses, bet arī vietējo pašvaldību vadības, 
kas nodrošina ar dzīvsvietu, bērnudārzu bērniem un risina 
arī citus jautājumus.

Zobārsts Dāvis Rozītis
Tel. nr. 26564374

Zobārsta Dāvja Rozīša  
veiksmes stāsts Alūksnē
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MIKROPĀRKLĀJUMS BEZ ASINĀŠANAS
Nav jāasina  .............................................. 

Pārāks asums   ...........................................

Visaugstāk novērtētā ergonomika  .............

Minimāla uzturēšana  .................................

DIMANTAM LĪDZĪGAS ĪPAŠĪBAS

IZTURĪBA PRET NOLIETOŠANOS**
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Konkurents
(ar pārklājumu)

Tipisks
zobārstniecības

instrumenta metāls
(bez pārklājuma)

82 %

nolietošanās
samazinājums,

salīdzinot ar
tipisku

zobārstniecības
rokas instrumenta

materiālu

   

Sharp Diamond kiretes griezējmala 
un malas palielinājums pēc testa

Tipiskas kiretes bez pārklājuma 
griezējmala un malas palielinājums 
pēc testa

Cietība sekmē instrumenta izturību. 
Sharp Diamond cietība sasniedz vairāk 
nekā 63 pēc Rokvela skalas.

CIETĪBA

63  
HRC

HA
RDNESS OVERIZVĒLIES ASUMU.

„Asums, kas saglabājas ilgstoši, 
tiešām rada atšķirību,” 

Anna, reģistrēta zobu higiēniste, ASV.

Laika un naudas 
ietaupījums
Visaugstāk novērtētā 
ergonomika ar sensacionālu 
satvērienu*

Ilgstoši pārāks
asums

Uzlabota produktivitāte
un klīniskie rezultāti

Vairs nekādas 
asināšanas

Micro Sickle SD
LM ErgoSense

 LM 301-302SD ES

Mini Sickle SD
LM ErgoSense  

LM 311-312SD ES

Mini Gracey 1/2 SD
LM ErgoSense  

LM 201-202MSD ES

Mini Gracey 11/12 SD
LM ErgoSense  

LM 211-212MSD ES

Mini Syntette SD
LM ErgoSense  

LM 215-216MSD ES

Mini Gracey 7/8 SD
LM ErgoSense  

LM 207-208MSD ES

Mini Gracey 13/14 SD
LM ErgoSense  

LM 213-214MSD ES

Mini Gracey 17/18 SD
LM ErgoSense  

LM 247-248MSD ES

Mini Gracey 15/16 SD
LM ErgoSense  

LM 245-246MSD ES

„Šis ir vislabākais 
periodontoloģijas instruments,” 
Lauri, periodontologs, Somija.

Gūstiet prieku no periodontoloģijas ar 
Sharp Diamond instrumentiem 
bez asināšanas
LM-Dental ir laidis tirgū Sharp Diamond – periodontoloģijas rokas instrumentu ar mikropārklājumu, kas nav jāasina. Sharp 
Diamond gals ir izgatavots no izcili izturīga īpašu metālu sakausējuma un tā izturība pret nolietošanos ir uzlabota ar aizsargājošu 
mikromembrānas pārklājumu. Sharp Diamond instrumenti ir īpaši piemēroti klīnicistiem, kuri regulāri izmanto rokas instrumen-
tus un vēlas saīsināt laiku, kas ir jāvelta zobārstniecības instrumentu apkopei, kā arī tiem, kuri vēlas strādāt ar kontrolētu, bet 
tajā pašā laikā atslābinātu tvērienu. LM-ErgoSense rokturis, kas ir saņēmis vienu no augstākajiem ergonomiskajiem novērtēju-
miem Somijas Arodveselības institūta pētījumos, novērš nevajadzīgu rokas sažņaugšanos un padara darbu patīkamu.

PIERĀDĪTA VISLABĀKĀ IZTURĪBA PRET NOLIETOŠANOS
LM-Dental, celmlauzis instrumentu ergonomikā, fokusējas uz 
zobārstniecības ekspertu specifiskajām vajadzībām – vai tas 
būtu produktu dizains vai ražošana. Tā kā instrumentu asinā-
šana pārsvarā tiek uztverta kā apgrūtinoša un laiku patērējo-
ša, LM radīja savus Sharp Diamond instrumentus, kas nav 
jāasina.

Jauns, moderns mikromembrānas pārklājums nodrošina 
Sharp Diamond instrumentiem maksimālu izturību pret 
nolietošanos un izcilu stiprumu.

Saskaņā ar Ālto (Aalto) Universitātē veikto salīdzinošo pētīju-
mu optimizēta bāzes materiāla un mikromembrānas pārklā-
juma kombinācija samazina gala nolietošanos par 82%.

Sharp Diamond ir viscietākais neasināmais instruments tirgū 
– tā cietība ir vairāk nekā 63 (HRC) pēc Rokvela (Rockwell) 
skalas. Ultramodernais PVD pārklājuma process nenotrulina 
griezējmalu un Sharp Diamond pārklāšanas procesā pilnībā 
saglabā rūpnīcā piešķirto asumu.

PRECĪZI UN EFEKTĪVI NOŅEM ZOBAKMENI
Instrumentus ar Sharp Diamond pārklājumu var lietot gluži 
tāpat kā parastos instrumentus un tie ir piemēroti jebkuram 
attīrīšanas veidam.

Šis asais instruments noņem zobakmeni kontrolēti un efektī-
vi. Instrumenta lietošana un uzturēšana ir pilnīgi normāla un 
neprasa papildu apkopi, izņemot tīrīšanu un sterilizēšanu. 
Laiku, kas parasti tiek izmantots asināšanai, tagad var izman-
tot produktīvam darbam un veselības veicināšanai. Sharp 
Diamond instruments saglabā savu funkcionalitāti tikpat ilgi, 
cik salīdzinošs parasts instruments.

IZVĒLE BEZ ASINĀŠANAS
Tas, ka instrumenti nav jāasina, visbūtiskāk ir instrumentiem 
ar mazu vai šauru darba virsmu, tādiem kā kiretes un smalki 
sirpji. Šādiem instrumentiem asināšanas efekts ir salīdzinoši 
lielāks un bez asināšanas un ar Sharp Diamond pārklājumu 
tie saglabā savu izmēru un strukturālās īpašības visā savas 
dzīves laikā.

Sharp Diamond periodontoloģijas instrumentu raksturo 
labāka asuma, taustes izjūtas un komforta apvienojums. 
Izvēlies asumu un strādā efektīvi!

Pētījumi: *-(1) Sormunen E., Nevala N: Evaluation of ergonomics and usability of dental scaling instruments; Dental scaling 
simulation and Field study, part III. Finnish Institute of Occupational Health, LM-Instruments Oy. (2) Nevala N, Sormunen 
E, Remes J, Suomalainen K: Ergonomic and productivity evaluation of scaling instruments in dentistry. The Ergonomics 
Open Journal 2013; 6, 6-12. ** Leppäniemi J. et all: The influence of PVD coatings on the wear performance of steel 
dental currettes. Key Engineering Materials Vol. 674 (2016), 289-295.
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MIKROPĀRKLĀJUMS BEZ ASINĀŠANAS
Nav jāasina  .............................................. 

Pārāks asums   ...........................................

Visaugstāk novērtētā ergonomika  .............

Minimāla uzturēšana  .................................

DIMANTAM LĪDZĪGAS ĪPAŠĪBAS

IZTURĪBA PRET NOLIETOŠANOS**
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Konkurents
(ar pārklājumu)

Tipisks
zobārstniecības

instrumenta metāls
(bez pārklājuma)

82 %

nolietošanās
samazinājums,

salīdzinot ar
tipisku

zobārstniecības
rokas instrumenta

materiālu

   

Sharp Diamond kiretes griezējmala 
un malas palielinājums pēc testa

Tipiskas kiretes bez pārklājuma 
griezējmala un malas palielinājums 
pēc testa

Cietība sekmē instrumenta izturību. 
Sharp Diamond cietība sasniedz vairāk 
nekā 63 pēc Rokvela skalas.

CIETĪBA

63  
HRC

HA
RDNESS OVERIZVĒLIES ASUMU.

„Asums, kas saglabājas ilgstoši, 
tiešām rada atšķirību,” 

Anna, reģistrēta zobu higiēniste, ASV.

Laika un naudas 
ietaupījums
Visaugstāk novērtētā 
ergonomika ar sensacionālu 
satvērienu*

Ilgstoši pārāks
asums

Uzlabota produktivitāte
un klīniskie rezultāti

Vairs nekādas 
asināšanas

Micro Sickle SD
LM ErgoSense

 LM 301-302SD ES

Mini Sickle SD
LM ErgoSense  

LM 311-312SD ES

Mini Gracey 1/2 SD
LM ErgoSense  

LM 201-202MSD ES

Mini Gracey 11/12 SD
LM ErgoSense  

LM 211-212MSD ES

Mini Syntette SD
LM ErgoSense  

LM 215-216MSD ES

Mini Gracey 7/8 SD
LM ErgoSense  

LM 207-208MSD ES

Mini Gracey 13/14 SD
LM ErgoSense  

LM 213-214MSD ES

Mini Gracey 17/18 SD
LM ErgoSense  

LM 247-248MSD ES

Mini Gracey 15/16 SD
LM ErgoSense  

LM 245-246MSD ES

„Šis ir vislabākais 
periodontoloģijas instruments,” 
Lauri, periodontologs, Somija.

Gūstiet prieku no periodontoloģijas ar 
Sharp Diamond instrumentiem 
bez asināšanas
LM-Dental ir laidis tirgū Sharp Diamond – periodontoloģijas rokas instrumentu ar mikropārklājumu, kas nav jāasina. Sharp 
Diamond gals ir izgatavots no izcili izturīga īpašu metālu sakausējuma un tā izturība pret nolietošanos ir uzlabota ar aizsargājošu 
mikromembrānas pārklājumu. Sharp Diamond instrumenti ir īpaši piemēroti klīnicistiem, kuri regulāri izmanto rokas instrumen-
tus un vēlas saīsināt laiku, kas ir jāvelta zobārstniecības instrumentu apkopei, kā arī tiem, kuri vēlas strādāt ar kontrolētu, bet 
tajā pašā laikā atslābinātu tvērienu. LM-ErgoSense rokturis, kas ir saņēmis vienu no augstākajiem ergonomiskajiem novērtēju-
miem Somijas Arodveselības institūta pētījumos, novērš nevajadzīgu rokas sažņaugšanos un padara darbu patīkamu.

PIERĀDĪTA VISLABĀKĀ IZTURĪBA PRET NOLIETOŠANOS
LM-Dental, celmlauzis instrumentu ergonomikā, fokusējas uz 
zobārstniecības ekspertu specifiskajām vajadzībām – vai tas 
būtu produktu dizains vai ražošana. Tā kā instrumentu asinā-
šana pārsvarā tiek uztverta kā apgrūtinoša un laiku patērējo-
ša, LM radīja savus Sharp Diamond instrumentus, kas nav 
jāasina.

Jauns, moderns mikromembrānas pārklājums nodrošina 
Sharp Diamond instrumentiem maksimālu izturību pret 
nolietošanos un izcilu stiprumu.

Saskaņā ar Ālto (Aalto) Universitātē veikto salīdzinošo pētīju-
mu optimizēta bāzes materiāla un mikromembrānas pārklā-
juma kombinācija samazina gala nolietošanos par 82%.

Sharp Diamond ir viscietākais neasināmais instruments tirgū 
– tā cietība ir vairāk nekā 63 (HRC) pēc Rokvela (Rockwell) 
skalas. Ultramodernais PVD pārklājuma process nenotrulina 
griezējmalu un Sharp Diamond pārklāšanas procesā pilnībā 
saglabā rūpnīcā piešķirto asumu.

PRECĪZI UN EFEKTĪVI NOŅEM ZOBAKMENI
Instrumentus ar Sharp Diamond pārklājumu var lietot gluži 
tāpat kā parastos instrumentus un tie ir piemēroti jebkuram 
attīrīšanas veidam.

Šis asais instruments noņem zobakmeni kontrolēti un efektī-
vi. Instrumenta lietošana un uzturēšana ir pilnīgi normāla un 
neprasa papildu apkopi, izņemot tīrīšanu un sterilizēšanu. 
Laiku, kas parasti tiek izmantots asināšanai, tagad var izman-
tot produktīvam darbam un veselības veicināšanai. Sharp 
Diamond instruments saglabā savu funkcionalitāti tikpat ilgi, 
cik salīdzinošs parasts instruments.

IZVĒLE BEZ ASINĀŠANAS
Tas, ka instrumenti nav jāasina, visbūtiskāk ir instrumentiem 
ar mazu vai šauru darba virsmu, tādiem kā kiretes un smalki 
sirpji. Šādiem instrumentiem asināšanas efekts ir salīdzinoši 
lielāks un bez asināšanas un ar Sharp Diamond pārklājumu 
tie saglabā savu izmēru un strukturālās īpašības visā savas 
dzīves laikā.

Sharp Diamond periodontoloģijas instrumentu raksturo 
labāka asuma, taustes izjūtas un komforta apvienojums. 
Izvēlies asumu un strādā efektīvi!

Pētījumi: *-(1) Sormunen E., Nevala N: Evaluation of ergonomics and usability of dental scaling instruments; Dental scaling 
simulation and Field study, part III. Finnish Institute of Occupational Health, LM-Instruments Oy. (2) Nevala N, Sormunen 
E, Remes J, Suomalainen K: Ergonomic and productivity evaluation of scaling instruments in dentistry. The Ergonomics 
Open Journal 2013; 6, 6-12. ** Leppäniemi J. et all: The influence of PVD coatings on the wear performance of steel 
dental currettes. Key Engineering Materials Vol. 674 (2016), 289-295.

25T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv



PANAVIA V5 – adhezīvais cements, iespējams, Nr.1 pasaulē!
Panavia V5 – vienkārši lietojams un estētisks cements visām galvenajām indikācijām.
PANAVIA V5 – duāli cietējošs adhezīvais cements ar Clearfil Ceramic Plus saiti/adhezīvu satur oriģinālu 
MDP monomēru un y-MPS silana-monomēru.
Adhezīva visām restaurācijām: venīri, implanti, tilti, inlejas, onlejas, ieskaitot visas stikla keramikas arī 
lithium disilicate, cirkonijs, kompozīts, metāls.
PANAVIA V5 Tooth Primer – unikāla saite stiprai fiksācijai visām zoba struktūrām.
Clearfil Ceramic Primer Plus – adhēzija visām konstrukcijām.
PANAVIA V5 - ements bez amīna, fluora izdalošs, ar dabīgu fluorescenci un nemainīgu krāsu ilgtermiņā, 
5 krāsu izvēle (Universal A2, Clear, Brown A4, White, Opaque).

Panavia V5 
Introductory Kit (Universal A2 tai Clear)

Iepazīšanās
cena  

(ar PVN)
12500

PANAVIA™ V5

26 T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv



PANAVIA™ V5

CLEARFIL MAJESTY TM

Universālais Nano-Hibrīdu kompozīts
• Kvalitatīvs, estētisks materiāls
• Tieša restaurācija visām kvalitātes klasēm priekšējiem un sānu zobiem
• Zobu pozīcijas un formas korekcija (piem., diastēmas noslēgšana,  

pundurzobi u.c.)
• Ieplaisājušu restaurāciju intraorāla labošana
• Jauns spilgtums, ko apstiprinājusi VITA TM 
• Brīnišķīgs krāsu sajaukuma efekts
• Plašs nokrāsu klāsts, tajā skaitā četras dažādas caurspīdīgas nokrāsas
• Intuitīva nokrāsu izvēle un slāņošanas metode

Iepazīšanās
cena  

(ar PVN)
 4100

3,6 g šļirce

27T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv



LMDental
www.lm-dental.com

Lieliska taktila sajūta

Resnāks diametrs & optimāls dizains

Unikāla inteliģence ar RFID tehnoloģiju

Visaugstāk novērtēts klīniskajos testos

VIENKĀRŠI SENSACIONĀLS
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LMDental
www.lm-dental.com

Lieliska taktila sajūta

Resnāks diametrs & optimāls dizains

Unikāla inteliģence ar RFID tehnoloģiju

Visaugstāk novērtēts klīniskajos testos

VIENKĀRŠI SENSACIONĀLS

 

aspirator tip

S-M

L-XL

Noskenējiet QR kodu, lai redzētu
ErgoFinger® Demo Video

ErgoFinger® Aspiratora uzgalis
- Divas krāsas - Divi izmēri!

• Šis uz pirksta stiprināmais atsūcēja
uzgalis ir lielisks risinājums, lai 
zobārstniecības speciālista rokas
pasargātu no piepūles darba laikā

• Anatomiski veidotais uzpirkstenis -
precīzai aspiratora pārvietošanai
pacienta mutē

• 360º rotējošais uzgalis nodrošina
atsūkšanas jaudu, kas precīzi vērsta uz
darba zonu

• Uzgalim ir regulējams garums labākai
pozicionēšanai

• Izgatavots no mīksta un plastiska
materiāla, kas ir patīkams pieskaroties
mutes gļotādai

• Vienreiz lietojams un pārstrādājams

+ ĪSTS PALĪGS LIETOTĀJAM

Cena ar  
PVN 12% 570050 gab.



NEU

JAUNUMS

Visaptverošā Dürr Dental Premium sistēma profilakses veikšanai. Savstarpēji precīzi  
sasaistīti produkti profilakses veikšanai un pulvera strūklas uzgalis MyFlow ar maināmo kameru  
principu ir risinājums, kas nodrošina īpaši efektīvu un daudz ērtāku darba norisi praksē. Ar Lunos®  
priecājas ikviens: darbinieku komanda praksē, zobārsts un pacienti. Vairāk informācijas vietnē  
www.lunos-dental.com 

P007_000_AD Lunos V2_LV.indd   1 04.03.17   10:47

AKCIJA!

Cena 1230 EUR + PVN

Pērkot līdz 31.12.2017 

DAVANĀ : LUNOS PROPHY POWDER 180G

LUNOS PROPHY POWDER PERIO COMBI100G

LUNOS PROPHY PASTE 100G



Vista Scan Mini View: Uzlabota attēlu kvalitāte un darba komforts.
Uzņemtie zobu rentgeni, izmantojot 5 dažādu izmēru fosforplates, tiek noskennēti 
dažās sekundēs un attēloti datora monitorā augstākajā izšķirtspējā.
Pirmo rezultātu, jau var aplūkot plašā displejā, kas atrodas uz skennera. 
Integrētā Wi-Fi funkcija atvieglo skennera datu pārsūtīšanu uz Jūsu prakses datoru.
Vairāk informācijas: SIA „Plandent”, T. 67844780, 67844783

 

Radīts tiem, kam svarīgas ir 
sīkākās detaļas
The VistaScan Mini View.
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Pilnu Jaudu! 
Mūsu turbīnas ar vēl lielāku jaudu

VISION un FUSION 
sērijas turbīnas ir 
kļuvušas vēl jaudīgākas.

Jaunu
ms

Izvēlies savas turbīnas jaudu.

14 W – 21 W –  24 W – 26 W

Sazinieties ar SIA Plandent vai W&H Nordic papildus 
informācijas iegūšanai. W&H Nordic AB Eesti Filiaal, 
tel +372 5094470, tm@whnordic.ee, www.wh.com f



Perfekta eļļošanas procedūra tikkai 10 sekundēs. Assistina TWIN paveiks 
jūsu instrumentu eļļošanu rūpīgāk kā jebkad agrāk. Pateicoties jaunajai 
eļļas nebulizācijas tehnoloģijai, iekārta var apkalpot līdz pat 360 
instrumentiem stundā. Tā ir ideāls risinājums ikvienai praksei.

JAUNUMS

Sazinieties ar SIA Plandent vai W&H Nordic papildus 
informācijas iegūšanai. W&H Nordic AB Eesti Filiaal, 
tel +372 5094470, tm@whnordic.ee, www.wh.com f

Assistina Twin 
Eļļošanas procedūra rekorda laikā

Iepazīšanās
cena  

(bez PVN)
200000



Peri - implantīts

Periodontīts. Iniciāls
un Sekundārs

Profesionāla 
zobu tīrīšana

Vector Paro
video

Ar Vektora Spēku cīņā 
pret Peri - implantītu
Jaunais Vector Paro Pro

• Unikāla lineāra vibrāciju kustība 
paralēli implantu gareniskajai asij

• Īpaši dizainēti instrumenti minimāli 
invazīvai, slēgtai Peri–implantīta terapijai

• Jaudīgs skeilera rokas instruments, 
ar lielu jaudu

Vairāk informācijas atrodiet 
www.duerrdental.com

Vector Paro Pro. Viens it visam!

 

Jaunais Vector Paro Pro

AKCIJA
2750 EUR +PVN  VECTOR Paro ar Paro uzgali
3400 EUR+ PVN  VECTOR Paro ar Paro uzgali 
un skēlera uzgali
DĀVANĀ 5X200ml VECTOR Fluid Polish





HIGHLIGHT

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Vācija · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.comw

Twinky Star®

Krāsains gaismā cietējošs kompomērs ar mirdzuma efektu

• Astoņas atraktīvas krāsas ar mirdzuma efektu

• Vienkārša un ātra aplikācija no kapsulām

• Izcila pulējamība

• Pamatā pārbaudītā VOCO kompomēru tehnoloģija

• Krāsu skala no oriģinālā materiāla

• Vecākiem vieglāk motivēt bērnus iet pie zobārsta

• Bērniem ir vieglāk pārvarēt bailes ar šādu motivāciju

• Ir pieejami mārketinga materiāli mērķa auditorijai

Structur 3
Pagaidu kroņu un tiltu materiāls ar uzlabotām īpašībām

• Īss cietēšanas laiks un spīdums bez pulēšanas

• Pieejams astoņos toņos

• Augsta spiedienizturība un noturība pret lūšanu 
  nodrošiņa izturīgas pagaidu restaurācijas

• 1:1 jaukšanas attiecība nodrošina labu homogenitāti

VOCO_Plandent-PlanExtra_LV_0417_Twinky Star_Structur3_210x297.indd   1 27.04.2017   10:42:56

13500Cena  
ar  

PVN

9900Cena  
ar  

PVN

15120Cena  
ar  

PVN

11088Cena  
ar  

PVN



VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Germany · Freecall 00 800 44 444 555 · www.voco.dental

PASAULĒ PIRMĀ KŪLĪŠVEIDA 
ENDODONTISKĀ TAPA 

• Kūlīšveida endodontisko tapu veido vairākas smalkas  
 individuālas tapiņas 

• Labākā adaptācija jebkādai saknes kanāla morfoloģijai

• Perfekti der manuāli preparētiem sakņu kanāliem

• Stiprina zoba stumbriņu un cementējošo kompozītu

• Visi komplektētie materiāli ir saderīgi 

VOCO_PLanExtra_0817_Rebilda Post GT_LV_210x297.indd   1 31.08.2017   11:40:03

HIGHLIGHT

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Vācija · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.comw

Twinky Star®

Krāsains gaismā cietējošs kompomērs ar mirdzuma efektu

• Astoņas atraktīvas krāsas ar mirdzuma efektu

• Vienkārša un ātra aplikācija no kapsulām

• Izcila pulējamība

• Pamatā pārbaudītā VOCO kompomēru tehnoloģija

• Krāsu skala no oriģinālā materiāla

• Vecākiem vieglāk motivēt bērnus iet pie zobārsta

• Bērniem ir vieglāk pārvarēt bailes ar šādu motivāciju

• Ir pieejami mārketinga materiāli mērķa auditorijai

Structur 3
Pagaidu kroņu un tiltu materiāls ar uzlabotām īpašībām

• Īss cietēšanas laiks un spīdums bez pulēšanas

• Pieejams astoņos toņos

• Augsta spiedienizturība un noturība pret lūšanu 
  nodrošiņa izturīgas pagaidu restaurācijas

• 1:1 jaukšanas attiecība nodrošina labu homogenitāti
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Globāls stomatoloģisko 
kompresoru ražotājs 
pasaules tirgū.  
Kopš 1992.gada šie kompresori tiek ražoti Slovākijas Republikā. 
Apgādājot ar medicīnisku saspiesto gaisu zobārstniecības iekārtas un 
medicīniskās elpošanas iekārtas daudzviet pasaulē.

since 1992



Pielietojums zobārstniecībā
 

  Iekārtu un rokas instrumentu darbības nodrošināšana
 CAD/CAM sistēmu nodrošināšana
 Zobtehnisko laboratoriju nodrošināšana
 Sterilizāciju darbības nodrošināšana
 Centrālā saspiestā gaisa plūsmas nodrošināšana

 
 
 
 
 

Gaisa kvalitāte zobārstniecībai
 

 Bez eļļas daļiņām
 Gaiss brīvs no daļiņām, kas būtu lielākas par 5 mikroniem
 Sauss medicīnisks gaiss

 
 

Ekom produktu priekšrocības
 

 Bez eļļas kompresoru risinājums
 Jaudīga gaisa atdzesēšanas sistēma
 Atturīgs dizains
 Sauss un attīrīts gaiss
 Uzticamība ilgākā laika periodā

Ekom risinājumi
 

 Kompresori bez eļļas lubrikācijas
 Minimālais gaisa filtrēšanas līmenis – 5 mikroni 
 Sauss gaiss, kurš atdzesēts un žāvēts līdz -20°C .

 
 

 

EKOM spol. s r.o., Priemyselná 5031/18, Pieštany 921 01, ekom@ekom.sk, www.ekom.sk



Lietas ziņojums

8
DIGITĀLĀ SMAIDA DIZAINS

Pirmās pacienta vizītes laikā tika uzņemti pirmsoperācijas 
sejas fotoattēli ar Canon EOS 6D kameru (1. att.). Tika 
uzņemti divi pacienta fotoattēli - viens sejas fotoattēls ar 
smaidu (2. att.) un viens retraktora fotoattēls (3. att.).

Abi fotoattēli tika uzmanīgi uzņemti no viena un tā 
paša leņķa, izmantojot kameras statīvu. Distālais attālums 
starp augšžokļa centrālajiem priekšzobiem tika mērīts ar 
dastmēru attēla kalibrēšanai. Tika noteikts arī piemērots 
jauno zobu tonis (BL3 - 4. att., trešā krāsa no kreisās puses).

Tad pacienta smaida fotoattēls tika importēts smaida 
projektēšanas programmatūrā. Tika analizētas pacienta 
sejas proporcijas - tostarp smaida līnija, centrālā līnija un 
papillārā līnija (5. att.).

Pacientam tika vizuāli izskaidrotas dažādas ārstēšanas 
iespējas, izmantojot programmatūras silueta rīku (6. att.). 
Pacients varēja piedalīties ārstēšanas plānošanas procesā, 
vizuāli izsakot savas vēlmes attiecībā uz gala rezultātu 
(7. att.). 

Visbeidzot tika pieņemts lēmums ārstēt astoņus 
priekšējos augšžokļa zobus, nevis sākotnēji plānotos sešus, 
jo pacienta platais smaids atklāja vairāk zobu, nekā ierasts. 
Šāda visaptverošāka ārstēšana arī vairāk saskanēja ar 
pacienta gaidām attiecībā uz gala rezultātu (8. att.).

Lai pabeigtu dizainu, pacienta retraktora attēls tika 
uzklāts virs smaida attēla, kas ļāva apskatīt un modifi cēt 
smaganu zonu (9. att.).

ĀRSTĒŠANAS plānošana un smaida dizains 
estētiskajā zobārstniecībā ir veikti tradicionālajās 
metodēs jau gadiem ilgi. Pēdējos gados ir 
parādījušās dažādas programmatūras, kas 
piedāvā noderīgus jaunus rīkus digitālā dizaina 
veidošanā. Salīdzinot ar tradicionālajām 
metodēm, galvenās digitālā dizaina priekšrocības 
slēpjas ātrumā, elastībā un uzlabotā saziņā starp 
pacientu un ārstniecības komandu.

4 532

76 9

1

Smaida dizaina programmatūras 
un CAD/CAM izmantošana, lai izveidotu maketu 

un gala atjaunojumus

LIETAS ZIŅOJUMU SAGATAVOJIS AKI LINDENS (CDT)
ATTĒLI: JUHA KIENANENS UN AKI LINDENS

Kopsavilkums

Pacients: 32 gadus veca sieviete ar hipoplāziju ar bedrītēm 
amelogenesis imperfecta.

Ārstēšana: Ārstēšanas plānošanā un digitāla maketa 
izveidošanā tika izmantoti pacienta fotoattēli un smaida 
projektēšanas programmatūra. Ar intraorālo skeneri 
tika uzņemts digitāls attēls. Digitāls maketa dizains tika 
izmantots CAD programmatūrā, lai uzprojektētu vaska 
modeli. Pēc sagatavošanās tika vēlreiz uzņemts digitālais 
attēls un, izmantojot CAD programmatūru, tika izstrādāti 
galīgie venīri, kas tika izgatavoti ar frēzēšanas iekārtu.
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VEIDUĻA IZVEIDOŠANA
Pacienta pirmsoperācijas zobu 

digitālais attēls tika uzņemts ar 
intraorālo skeneri (10. un 11. att.).

Tika noskenēta gan augšējā, gan 
apakšējā arka, un digitālie attēli 
bija uzreiz pieejami vaska modeļa 
veidošanai.

Smaida dizaina siluets tika 
eksportēts no smaida projektēšanas 
programmatūras uz CAD 
programmatūru vaska modeļa 
projektēšanai (12. att.).

Siluets tika koriģēts pa virsu 
digitālajam attēlam un izmantots kā 
vadlīnija venīru dizainu izstrādāšanai 
programmatūrā. Tika izmantoti CAD 
programmatūras rīki, lai izstrādātu 
un pabeigtu digitālo vaska modeli 
(13. att.).

Tad ar 3D printeri tika izdrukāts 
digitālais vaska modelis maketa 
radīšanai.

No izdrukātā 3D modeļa tika 
izgatavota silikona atslēga.

Izmantojot silikona atslēgu un 
3M ESPE Protemp ™ 4 Temporisation 
Material īslaicīgās protezēšanas 
materiālu, tika radīts makets pacienta 
mutei (14. att.), ar pārbaudītu saderību 
un funkcionalitāti.

Šajā brīdī pacientam bija iespēja 
izbaudīt savu jauno zobu dizainu un 
saprast mainīto izskatu un sajūtu 
(15. att.).

SAGATAVOŠANĀS UN 
PAGAIDU VENĪRI

Pēc pareizas saderības 
apstiprināšanas pacienta zobi tika sa-
gatavoti (16. un 17. att.), un sagataves 
tika ieskenētas, atkal izmantojot 
intraorālo skeneri. 

Tad tika izveidoti pagaidu venīri ar 
to pašu silikona atslēgu un 3M ESPE 
Protemp™ 4 Temporisation Material 
protezēšanas materiālu.

Pagaidu venīri tika izmēģināti uz 
pacienta un izlaboti ar kodināšanas 
palīdzību.

GALA ATJAUNOJUMU IZVEIDE
Kad pagaidu venīri tika veiksmīgi uzstādīti, tika izveidoti 

galīgie venīri no IPS e.max CAD blokiem, izmantojot 
frēzēšanas iekārtu. Atjaunojumi tika pabeigti, uzklājot 
keramiku (e.max Ceram) uz lūpu zonas un zobu malām, lai 
panāktu maksimālu estētiku (18. att.).

Lai pabeigtu veiksmīgu ārstēšanas procesu, tika 
iecementēti gala atjaunojumi. Tika uzņemts arī gala 
rezultāta fotoattēls (19. un 20. att.).

SECINĀJUMI
Digitālā smaida dizainēšana būtiski uzlabo 

komunikāciju starp pacientu un visu ārstēšanas komandu. 
Prognozējamāki rezultāti padara pacientus pārliecinātākus, 
jo viņi var ticēt, ka rezultāts saskanēs ar viņu gaidām. 
Pacienti arī priecājas aktīvi iesaistīties savā ārstēšanā un 
piedalīties projektēšanas procesā jau no paša sākuma. Līdz 
ar to apmierināto pacientu skaits pieaug.

Digitālā smaida dizainēšana sniedz vairākas priekšrocības 
salīdzinājumā ar tradicionālo smaida dizainēšanu ar 
dažādiem vaska modeļiem – tā ir vienkāršāka, ērtāka 
pacientam un ietaupa vairāk laika.

Apstiprinājums
Katja Narva, DDS, PhD, protezēšanas speciāliste

Izmantotās iekārtas un programmatūra
• Planmeca Romexis® smaida projektēšanas programmatūra
• Planmeca PlanCAD® Premium programmatūra
• Planmeca PlanScan® intraorālais skeneris
• Planmeca PlanMill® 50 frēzēšanas iekārta
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CDT Aki Lindenam ir 
plaša pieredze estētis-
kajā zobārstniecībā un 
fiksētajā protezēšanā, 
kas gūta, strādājot 
savā zobārstniecības 
laboratorijā Helsinkos 
vairāk nekā 20 gadus. 
Lindena kungs Somijā 
ir  Ivoclar Vivadent 
atzīts viedokļu līderis.
kur viņš ir instruktors un pasniedzējs. Lindena 
kungs ir arī vairāku estētiskās zobārstniecības 
biedrību – piemēram, Skandināvijas Estētiskās 
Zobārstniecības akadēmijas (SAED), Amerikas 
Kosmētiskās Zobārstniecības akadēmijas (AACD) 
un Zobārstniecības krāsu un izskata biedrības 
(SCAD) – loceklis.

PAR AUTORU
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