
Piedāvājumi ir spēkā 15.02.–15.05.2018.*
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Iepazīstieties ar Orbis katalogu  
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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

14

Saņemiet vairāk informācijas pie Sia Plandent pārstāvjiem! 
www.planmeca.com • www.plandent.lv

Planmeca Oy  Asentajankatu 6, 00880 Helsinki, Finland. Tel. +358 20 7795 500, fax +358 20 7795 555, sales@planmeca.com

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
sākot no 49 00000

3T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv

VIENKĀRŠI LIETOJAMA KLĪNISKA PROCEDŪRA 
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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

Cena  
ar PVN  11900

Ražots Japānā



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)
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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



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

6 7T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lvT. 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

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



LMProPower
Labākais zobu higiēnai

Ultraskaņas skēleri un  sodas strūklas uzgaļi

LMDental
www.lm-dental.com

LMProPower
akcija-10%

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
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CALM
™

Jaunais Planmeca CALM™ algoritms atrisina 
kustību radītās problēmas
• Likvidē pacienta izkustēšanās radītās neprecizitātes

• Lielisks palīgs, piemēram, darbā ar bērniem

• Iespējams izmantot gan pirms, gan pēc attēlu uzņemšanas

PIEEJAMS VISĀM PLANMECA KKTT IEKĀRTĀM

Attēlu stabilitāte

Planmeca CALM
™

 uzlabo attēlu kvalitāti

Planmeca CALM™ ir ne tikai ievērojami 
samazinājusi atkārtoti veicamo uzņēmumu skaitu, 
bet arī praktiski uzlabojusi visu attēlu kvalitāti, 
izlabojot kļūdas, kuras ir radījušas pat vismazākās 
pacienta kustības.

Šī īpašība ir izrādījusies ilgtspējīgs tehnoloģisks 
jauninājums, kas sniedz ievērojamu atbalstu, 
uzņemot attēlus jauniem pacientiem vai 

pacientiem, kuru izkustēšanās attēlu uzņemšanas 
laikā var radīt problēmas. 

Tagad mani klienti gūst labumu ne tikai no 
Planmeca Ultra Low Dose™ tehnoloģijas, bet arī 
izkustēšanās gadījumu skaita samazinājuma. 
Pateicoties iekārtas īpašību uzlabojumam, ir 
uzlabojusies arī attēlu vispārīgā kvalitāte.

Par to ir jāpateicas Planmeca un tās 
novatoriskajai CALM™ tehnoloģijai.

Tri Džejs Bērtons (Tri Jey Burton)
SMILEMAKER ORTHODONTICS
Našvila (Nashville), TN, ASV

Bez Planmeca CALM™ Ar Planmeca CALM™
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Planmeca Olo ™ - nodrošina labāko pozīciju

Planmeca Olo ™ sedlveida krēsls ir jaunākais Planmeca izstrādājums. Planmeca 
Olo atbalsta  jūsu dabisko stāvokli ārstēšanas sesiju laikā. Krēsla augstums ir 
viegli pielāgojams dažādiem lietotājiem. Krēsla pēdas forma ļauj piekļūt tuvu 
pacientiem un citām ierīcēm, kad tas ir nepieciešams. Krēsla pārdomātā dizaina 
sēžamās daļas un rokturu viengabala dizains veicina ideālu infekciju kontroli.

Cena  
bez PVN 59000

•	 Nodrošina vieglu pārvietošanu pa dažādiem grīdas segumiem

•	 Atzveltnes daļas augstuma regulācijas amplitūda nodrošina 
ergonomisku atbalstu dažādu izmēru lietotājiem

•	 Sēžamā daļa nolokāma virzienā uz priekšu

•	 Sēžamā daļa ir pārbīdāma normālā virzienā no aizmugures uz 
priekšu

•	 Atslēdzot atzveltnes fiksēto pozīciju, tā seko  lietotāja muguras 
kustībām

•	 Krēsla dizains un funkcionalitāte atbilst Planmeca standartiem

Cena  
bez PVN 73000

•	 Iespējams pasūtīt krēslus tieši Jūsu  Planmeca iekārtas krāsās

PLANMECA OLO ™ 

PLANMECA LUMO™ 

•	 Dabiska pozīcija mugurai

•	 Vienkārša augstuma regulēšana 
dažādiem lietotājiem ar pēdu gredzenu

• Krēsla pēdas forma ļauj piekļūt tuvu 
pacientiem un citām ierīcēm 

• Regulējams sēdekļa leņķis labākajam 
darba stāvoklim

• Viengabala dizains perfektai 
infekcijas kontrolei

• Brīvi rotējoši riteņi vienmērīgai 
kustībai visu veidu grīdām



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



”2017. gada rudenī mūsu 
zobārstniecības kabinetā uzstādīja 
Planmeca Emerald™ intraorālo 
skeneri. Skeneris ir integrēts 
Planmeca Sovereign® Classic 
zobārstniecības iekārtā un šī 
integrācija izrādījās veiksmīga. 
Skeneris ir patiešām ātrs, pat tik 
ātrs, ka sākumā pie tā ir nedaudz 
jāpierod. Tomēr ātrumu es 
neuzskatītu par skenera svarīgāko 
īpašību. Pēc manām domām, 
iekārtas visvērtīgākā īpašība ir 
tās nodrošinātais skenēšanas 
dziļums – ar to ir ļoti viegli skenēt 
aproksimālos kontaktus. Arī 
automātiskais tīrītājs darbojas 
labi un paātrina darbu. Līdz šim 
skeneri esmu izmantojis darbā ar 
kroņiem, inlejām, onlejām, tiltiem 
un implantāta kroņiem. Uz savas 
pieredzes pamata varu teikt, ka 
Planmeca Emerald ir darbam 
pilnīgi nokomplektēta iekārta.”

HLL Harri Lahti
Hymiö Hammaslääkärit 
Kouvola ja Lahti

Planmeca Emerald™ 
Vienkārša skenēšana  
grūti aizsniedzamās  
vietās

Planmeca 
Emerald™  

Pilnīgi jaunais Planmeca Emerald
™

 ir neliels un ļoti viegls 
intraorālais skeneris, kas izcilās precizitātes un ātruma dēļ ir 
lielisks instruments efektīvai un ātrai pacientu apkalpošanai. 
Skenēšana ir viegla zobārstam un patīkama pacientam.

Digitālās skenēšanas  
jaunievedums

Pateicoties plug-and-play funkcijai, skeneri 
var viegli pārvietot no vienas telpas uz citu 
un pieslēgt dažādiem datoriem

Spogulīša automātiskā aizsvīšanas 
novēršanas funkcija nodrošina 
nepārtrauktu skenēšanu un saīsina 
skenēšanas laiku

Precīzi un dabīgas krāsas attēli 
vienā acumirklī

Pateicoties kompaktajai konstruk-
cijai un ergonomiskajām formām, 
skeneris ir ērti satverams

Parocīga divu funkciju poga paātrina 
darbu un uzlabo infekciju profilaksi, 
jo skenēšanas laikā zobārstam nav 
jāpieskaras datoram

Nelielie viengabala uzgaļi 
ir patīkami pacientam un ir 
autoklavējami

PlanEasyMill™

Frēzēšana, 3D drukāšana

Pieņemšana

Ārstēšanas vērtējums

Pasākums

Nospiedumi

Laboratorija

Plānošana

Galīgā apstrāde

*Līzinga finansējuma priekšnoteikums ir pozitīvs LUMINOR Līzings finansēšanas lēmums. Līzinga cenas pamatojas uz 15.01.2018. pārskatīto cenu līmeni. Līzinga 
laiks ir pieci gadi. Līzinga finansējuma noformēšanas komisijas maksa 1,2% no kopējās summas. Paturam tiesības veikt cenu izmaiņas. Fotoattēlos var būt redzams 
papildu aprīkojums, kas nav iekļauts norādītajā cenā.

PlanEasyMill™- frēzēšanas 
  pakalpojumi laboratorijām

Planmeca Emerald™

Līzinga cena no 

564 €/mēnesī*

Planmeca FIT® 
Līzinga cena no

1 263 €/mēnesī* Papildiniet savas 
digitālās prasmes
augstākā līmeņa 
kursos! *
Tēmas:
• CAD/CAM;
• 3D attēli;
• estētiskā zobārstniecība;
• digitālā implantoloģija.

Mūsu piedāvāto kursu klāsts ir pie
ejams vietnē www.nordicdented.com.

*vairāk par kursiem skatīt 34.,35.lpp.

Ar PVN 21%, piecu gadu līzinga periods. 
(Planmeca Emerald™ intraorālais skeneris + 
Planmeca PlanCAD® Easy –skenēšanas 
programmatūra. Cenā nav iekļauts dators.)

Ar PVN 21%, piecu gadu līzinga periods. 
(Planmeca Emerald™ intraorālais skeneris + 
Planmeca
PlanCAD® Easy plānošanas 
programmatūra + dators + Planmeca 
PlanMill® 30 S frēzēšanas iekārta.)

Ātrs frēzēšanas 
pakalpojums 

klientu interesēs
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ZINĀTNISKA INFORMĀCIJA ZOBĀRSTNIECĪBĀ

Pulpas temperatūra polimerizācijas laikā – Džordžijas Universitāte, Augusta, ASV.

In vitro pētījums par pulpas iekšējās temperatūras kāpumu ar jaunām LED lampām.
Dentālie materiāli, kurus nepieciešams polimerizēt ar gaismu - adhezīvi un kompozīti, var sniegt savas optimālās materiāla 
īpašības (piem. Mehānisko izturību, saites stiprību, biosaderību) tikai tad, ja tie ir pietiekami un pilnībā polimerizēti. 

Daudzi faktori ietekmē gaismas polimerizācijas procesu un arī rezultātu. Neskatoties uz gaismas polimerizācijas tehniku un 
katra materiāla īpašībām, arī pašas lampas ietekme uz procesu un rezultātu ir svarīga. 

Kad izvēlaties polimerizācijas lampu, ir vitāli svarīgi būt pārliecinātam, ka tā der attiecīgajiem dentālajiem materiāliem, 

•	 Pirmkārt, lampai ir jabūt ar tādu gaismas viļņu garumu, kas atbilst materiāla fotoiniciatoru viļņu garumam.

•	 Otrkārt, iradiācija (gaismas izplatīšanās proporcija pret laukumu) - tai vajag būt pietiekami augstai, lai iedarbotos = ak-
tivētu fotoiniciatorus materiālā. Jāzin, ka lampu iradiācija ir ierobežota tehnisku iemeslu dēļ. To nosaka fakts, ka pulpas 
iekšējā temperatūra paaugstinās polimerizācijas laikā un ir tieši atkarīga no lampas iradiācijas. Vislielākais potenciālais 
risks par karstuma ietekmi uz iespējamu pulpas bojājumu var būt saistīts ar ļoti jaudīgām LED gaismas lampām.1. Po-
limerizācijas lampas ar augstu jaudas blīvumu drīkst aktivizēt tikai uz īsu brīdi. 2. 

•	 Treškārt, gaismas jaudas rādītāji ir regulāri jākontrolē darba gaitā, lai nodrošinātos, ka polimerizācija notiek korekti. 

Zinātniskais pētījums, ko veicis prof. Rueggeberg no Georgia Regents Universitātes, Augusta, ASV, demonstrē zemu pulpas 
temperatūras pieaugumu, polimerizācijai lietotot lampu Translux Wave. Vēl vairāk, tas rāda viļņu garuma spektru, kas sader 
ar fotoiniciatoru kamparhinonu, kas ir visbiežāk lietotais materiāls gaismas kompozītu materiālos. 

Mērķis 

Mērķis šim zinātniskajam pētījumam bija nomērīt un salīdzināt in vitro pulpas iekšējo temperatūru un tās kāpumu I klases 
kavitātēs ekstrahētos cilvēka molāros, lietojot dažādas gaismas polimerizācijas LED lampas. 

Materiāli un Metodes 

Testā izmantotās polimerizācijas lampas: Translux Wave un Translux 2Wave (Kulzer), S.P.E.C.3 (Colténe/ Whaledent), Blue-
phase Style (Ivoclar Vivadent) un Elipar S10 (3M ESPE). Translux Wave, Translux 2Wave, Bluephase Style un Elipar S10 tika 
lietotas standarta režīmā – 20 sec, kamēr S.P.E.C.3 tika lietots režīmā 3K, t.i. 2 x 3 sec.

Testā izmantoto ekstrahēto zobu saknes tika saīsinātas. Pulpa tika ekstirpēta un kanāls tika cementēts sakņu daļā. Abas 
daļas savienotas, lai varētu noteikt temperatūras pieaugumu. Distālais gals tika savienots ar ūdens pildītu stikla šļirci, lai 
simulētu fizioloģiskā šķidruma plūsmu. 

 

LIGHT 
CURING 

TIP

MOTOR-DRIVEN SYRINGE

TEMPERATURE 
CONTROLLED 
WATER BATH

WARMING COIL

INLET
OUTLET

RESERVIOR 
AND 

OVERFLOW

ERLENMEYER 
FLASK

2 mm

4 m
m

6 m
m

LIGHT 
CURING 

TIP

THERMOCOUPLE LEADS TO 
DIGITAL INTERFACE 

TEMPERATURE 
CONTROLLED 
WATER BATH

PLASTIC PLATE

WARMING COIL

INLET
OUTLET

THERMOCOUPLE 
TO MONITOR 
WATER BATH 
TEMPERATURE

RESERVOIR
AND 

OVERFLOW

ERLENMEYER 
FLASK

SOLAR CELL TO MONITOR 
CURING LIGHT 

ACTIVATION 2 mm

4 m
m

6 m
m

Source: Rueggeberg F: REPORT In vitro intrapulpal temperature rise of 2 new LED lights, 
November 2013.

Testa attēlošana, simulējot pulpas iekšējās temperatūras izmaiņas un veicot mērījumus

Termopāri tika novietoti tā, lai zoba pulpas siena būtu tieši pretī pulpas kamerai I klases kavitātē, kas izveidota ekstrahētā 
zobā. Termiskās izmaiņas mērījumi notika, savienojot eksperimenta objektu (ekstrahēto zobu) ar datoru. Datora Programma 
tika izveidota tā, lai vizuāli demonstrētu un digitāli ierakstītu temperatūras izmaiņas reālajā laikā ar sekojošu soli: 10 atskait-
es punkti sekundē. 

Saules baterija palīdzēja noteikt tiešo laiku, kad gaismas iekārta tika aktivizēta un izslēgta. Ekstrahētā preparētā zoba saknes 
tika ievietotas plastmasas plāksnes atvērumā, kas noslēdza Erlenmeyer’a kolbu. Kolba pati tika atstāta ūdenī ar zināmu 
temperatūru – kontrolētā vidē. Ūdens temperatūra tika termostatiski pārbaudīta, lai nodrošinātu stabilu intrapulpāro tem-
peratūŗu apt. 35°C (± 0.5°), kas ir identiska in vivo stāvoklim. Vidējais laiks un temperatūras izmaiņas tika reģistrētas no 
pieciem atsevišķiem iedarbības atkārtojumiem, kad katra gaismas lampa ieslēdzās/izslēdzās. Statistiskā temperatūras vērtī-
bu analīze atbilda ekspozīcijas laikam. Tika izmantota vientipiska analīze visiem gadījumiem. Visi statiskie dati tika veikti ar 
precizitāti 0.05 %. 

Spektra iradiācija tika mērīta (n=5) ar integrēto sfēru, kas savienota ar spektroradiometru. Tā izejas dati tika nosūtīti uz 
datora programmu. Lai veiktu kalkulāciju gaismas iradiācijai, lampas gaismas vada uzgalis, kas izplata gaismu, tika kali-
brēts, lietojot stara profila noteikšanas iekārtu. Izejas gaismas vada diametrs tika piemērots analīzei atbilstoši gaismas spēka 
vērtībām, lai noteiktu iekārtas gaismas iradiāciju. 

Rezultāti
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The Translux Wave exhibited an irradiance of 990 ± 2 mW/cm² (integrating sphere + spectroradiometer measurement). 
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 Spectrum of Translux Wave  
 Absorption spectrum of camphorquinone

Spectral irradiance of Translux WaveTranslux shows very low intrapulpal temperature change

Secinājumi.

Īsumā: Neviena no testa lampām nepārsniedza intrapulpārās temperatūras pieaugumu vairāk kā 5.5°C, kas ir pulpas 
nekrozes kritiskais lielums testos ar rezus pērtiķiem 3. Vidējais viļņu garums Translux Wave lampai bija apt. 452 nm. In-
trapulpārā temperatūra, ko novērojām, lietojot Translux Wave (Kulzer), nebija stipri atšķirīga no citām eksperimentā lieto-
tajām polimerizācijas lampām. Lietojot gaismas ekspozīcijas režīmu 20 sek, kopējā emitētā enerģijas jauda bija 19.8 J/cm² 
(iradiācija reizināta ar iedarbības ilgumu).

Avots

Rueggeberg F: REPORT- In vitro intrapulpal temperature rise of 2 new LED lights, November 2013. Unpublished data. Data 
on file.

The study was abbreviated and summarised and all diagrams and titles have been established by Kulzer.

1  Baroudi K, Silikas N, Watts DC: In vitro pulp chamber temperature rise from irradiation and exotherm of flowable composites. Int J Paediatr Dent, 19,1, 2009:48-54.

2  Park SH, Roulet JF, Heintze SD: Parameters influencing increase in pulp chamber temperature with light-curing devices: curing lights and pulpal flow rates. Oper Dent, 
35,3, 2010:353-61.

3  Zach L, Cohen G: Pulp response to externally applied heat. Oral Surgery Oral Medicine and Oral Pathology 19:515–530, 1965.
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Universālais Flexy™ turētājs 
Turētājs nosūcēja caurulei un 
instrumentiem, piemērots visiem 
zobārstniecības darbiem. Iespējams 
pieslēgt arī Planmeca Emerald™
intraorālo skeneri un planšetierīci.

Ērtas darba pozas
Pateicoties plašajam augstuma 
regulēšanas diapazonam, ir 
iespējams strādāt, stāvot kājās, 
bet īpaši zemā krēsla pozīcija 
ir piemērota arī darbam ar 
pusguļus stāvoklī novietotiem 
pacientiem.

Viegli lietojams un gatavs darbam
Intuitīvais skārienekrāns ir labi saprotams 
un viegli lietojams. Zobārstniecības 
iekārtas funkcijas, pacienta pozīcijas, 
instrumentu iestatījumi un sākotnējie 
iestatījumi ir viegli izmaināmi.

Personīgo iestatījumu aktivizēšana ar 
viedkarti
Planmeca zobārstniecības iekārtas ir viegli 
pielāgojamas katra lietotāja vajadzībām – 
personīgo iestatījumu aktivizēšana ar 
viedkarti.

Viegla konsoles regulēšana 
Instrumentu novietošana ergonomiski 
visizdevīgākajā vietā. Konsoli ir iespējams 
pārvietot arī zobārsta pusē.

Lokāms kāju atbalsts
Pateicoties automātiskajam kāju atbalstam, 
pacientiem ir gan viegli iesēsties krēslā, gan 
viegli no tā nokāpt. Ja pacients sēž vertikāli, ar 
viņu var sarunāties, esot vienā līmenī. Pozīcija 
ir piemērota arī protezēšanas darbiem.

Viegla piekļuve pacientam
Pateicoties atzveltnes šaurajai augšdaļai, zobārstam ir viegli
piekļūt iespējami tuvu pacientam.

Daudz vietas kājām 
Tā kā krēsls tiek pacelts no 
sāniem un asistenta pults 
statīvs ir neliels, kājām paliek 
daudz vietas un personālam 
ir iespēja strādāt tuvu 
pacientam.

Bezvadu pedāļu vadība
Visas nepieciešamās zobārstniecības iekārtas funkcijas ir vadāmas 
ar vadības pedāļiem. Šāds risinājums atbrīvo rokas un mazina 
šķērsinficēšanas risku. Planmeca Emerald™ intraorālo skeneri var 
vadīt arī ar pedāļiem.

Pilnīgi nokomplektēta iekārta

Planmeca Compact™ i Classic

Planmeca Sovereign® Classic

Planmeca digitālās zobārstniecības iekārtas
Viegli iestatāmi personīgie iestatījumi

Jaunums!
Planmeca  
PlanID™
Personīgo iestatījumu 
aktivizēšana ar 
viedkarti

Planmeca Compact™ i Touch

*Līzinga finansējuma priekšnoteikums ir pozitīvs LUMINOR Līzings finansēšanas lēmums. Līzinga cenas pamatojas uz 15.01.2018. pārskatīto cenu līmeni. Līzinga 
laiks ir pieci gadi. Līzinga finansējuma noformēšanas komisijas maksa 1,2% no kopējās summas. Paturam tiesības veikt cenu izmaiņas. Fotoattēlos var būt 
redzams papildu aprīkojums, kas nav iekļauts norādītajā cenā.

Labročiem

Kreiļiem

Planmeca Sovereign® Classic
Viegli un ātri  
pielāgojama labročiem  
un kreiļiem

Planmeca Sovereign® 
Classic zobārstniecības 
iekārta
Līzinga cena no

649 €/mēnesī*
Ar PVN 21%, piecu gadu līzinga periods.  
(Stomatoloģiskā iekārta ar rotējošu bāzi un krēslu, 
Ultra Relax polsterējumu, 40 000 Lux LED lampu 
Solanna.) 

Planmeca Compact™ i 
Touch zobārstniecības 
iekārta
Līzinga cena no

349 €/mēnesī*
Ar PVN 21%, piecu gadu līzinga periods.  
(Stomatoloģiskā iekārta, ar Ultra Relax  
polsterējumu, 40 000 Lux LED  
lampu Solanna.) 

 
Arī Planmeca Compact i™ 
zobārstniecības iekārtas ir 
piemērotas labročiem un 
kreiļiem. 

! 
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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

CLEARFIL MAJESTY TM

Universālais Nano-Hibrīdu kompozīts
Ražots Japānā

• 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

Ražots Japānā
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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

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

Akcija 5+1*
Pērkot 5 iepakojumus Maillefer  

K- failes, H-failes vai C+ failes (pēc izvēles),
dāvanā saņemsiet vēl vienu iepakojumu!

* Akcijas preču skaits ir ierobežots



Pērkot Charisma un Gluma 
zīmolu produktus, dāvanā saņemat 
Translux Wave polimerizācijas lampu



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  

ar PVN
242000

Cena  
ar PVN
sākot no

68000

Synea Fusion cena 680 EUR  AR PVN
TG 98L ar LED gaismu – RotoQuick ātro savienojumu W&H
TG 98LM ar gaismu – uz Multiflex atro savienojumu KaVo
TG 98LN ar gaismu – uz NSK Mach ātro savienojumu NSK

Ar samazinātu turbīnas galviņas izmēru
TG 97L ar LED gaismu – RotoQuick ātro savienojumu W&H
TG 97LM ar gaismu – uz Multiflex ātro savienojumu KaVo
TG 97LN ar gaismu – uz NSK Mach ātro savienojumu NSK

Synea Vision 
TK 98L  ar LED gaismu – RotoQuick ātro savienojumu W&H 
Cena 1100 eur ar PVN
TK 98 LM Ar gaismu – uz Multiflex ātro savienojumu KaVo
Cena 980 eur ar PVN

Ar samazinātu turbīnas galviņas izmēru
TK 98L  ar LED gaismu – RotoQuick ātro savienojumu W&H 
Cena 1100 eur ar PVN
TK 98 LM Ar gaismu – uz Multiflex ātro savienojumu KaVo
Cena 980 eur 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

154 ar PVN (JAUNĀ CENA) 
181,67 ar PVN (VECĀ CENA-pārsvīt-
rot))

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

15400Cena  
ar  

PVN
18167Cena  

ar  
PVN



COMPRESSORKOMPRESORS

ir
zobārstniecības

prakses
uzticama
sastāvdaļa

EKOM spol. s r.o., Priemyselná 5031/18, 921 01 PIEŠŤANY, Slovak Republic
tel.: +421 33 7967205, fax: +421 33 7967223, e-mail: ekom@ekom.sk, www.ekom.sk

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

www.plandent.lv
Tel. +371 67844780

Iepazīšanās
cena  

bez PVN
13500

Cena
ar žāvētāju 
bez PVN

137200*

*Modelim DK 50-10 Z/M
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„Iegūtās zināšanas varu lietot savā ikdienas praksē”

Horvātu stomatoloģe ortopēde Dr. 
Mirna Munitiča (Mirna Munitić) no 
Bagatinas poliklīnikas (Poliklinika Bagatin) 
pirmo reizi apmeklēja NIDE kursus 
2015. gada maijā.

„Mana klīnika pagājušajā gadā iegādājās 
plašu Planmeca aprīkojuma klāstu. Tajā 
laikā jau bijām uzzinājuši par Ziemeļvalstu 
Stomatoloģijas institūtu, kā arī saņēmuši 
padomu – apmeklēt institūta organizētos 
kursus, kas varētu mums palīdzēt gūt 
maksimālu atdevi no mūsu ieguldījumiem 
datortehnoloģijās. Tāpēc es nolēmu 
apmeklēt NIDE 3D attēlveidošanas un 
diagnosticēšanas kursus. 

Mani ieinteresēja kursos izmantotā 
zinātniskā pieeja, biju arī iepriekš lasījusi 
par to pasniedzējiem un viņu darbiem. 
Viņu devums pilnībā attaisnoja un pat 
pārspēja manas cerības. Pasniedzēji bija 
tik profesionāli un zinoši – es patiešām 
viņus par to apbrīnoju. 

Bija arī ļoti patīkami satikties ar kolēģiem 
no dažādām pasaules malām ar tik 
līdzīgām interesēm darbā kā man. 
Dažreiz specializētajos kongresos ir pārāk 
daudz ļaužu, bet NIDE kursos grupa bija 
omulīga.

Mēs lieliski kopā pavadījām laiku.

Pirms kursiem nekad iepriekš nebiju 
apmeklējusi Somiju un patiesībā nezināju, 
kas mani tur sagaida. Kad mācības 
tuvojās nobeigumam, man tur bija ļoti 
iepaticies. Izbaudīju ēdienus un man 
patika Helsinki – cilvēki tur bija ļoti 
draudzīgi. Man pat bija iespēja izmēģināt 
tradicionālo somu pirti!

NIDE kursi kopumā bija lieliska pieredze. 
Viss bija teicami organizēts un es biju 
sajūsmā par visu tur gūto.

Mājās atgriezos laimīga un ieguvusi daudz 
jaunas informācijas, ko varēju izmantot 
savas prakses uzlabošanai. Varu izmantot 
jaunās zināšanas savā darbā katru dienu. 

Es noteikti ieteiktu apmeklēt NIDE kursus. 
Patiesībā esmu to jau darījusi – mans 
kolēģis devās uz 3D attēlveidošanas 
un diagnosticēšanas kursiem pēc tam, 
kad biju viņam izstāstījusi, cik tie ir labi. 
Esam iecerējuši atgriezties Somijā kopā uz 
NIDE paplašinātajiem 3D diagnosticēšanas 
kursiem un ceram iemācīties vēl vairāk!”

3D kursi
3D attēlveidošana un diagnosticēšana
Helsinki | 2018. gada 14.–15.maijs, 28.–29.maijs
3.–4. septembris | 13 CE kredītpunkti | 1250 € + PVN

Paplašinātā 3D diagnosticēšana
Helsinki | 2018. gada 16.–18.maijs, 5.–7. septembris | 16 CE  
kredītpunkti | 1500 € + PVN

Pasniedzējs:
Bārts Vandenberge  
(Bart Vandenberghe)
DDS (stomatoloģijas zinātņu 
doktors), MSc (zinātņu maģistrs), 
PhD (farmācijas zinātņu doktors)
BEĻĢIJA

Estētiskā stomatoloģija
Helsinki | 2018. gada 24.–25. septembris | 13 CE kredītpunkti | 
1500 € + PVN
Apgūstiet jaunas metodes un paplašiniet 
terapeitiskās stomatoloģijas iespējas savā praksē!

Pasniedzēji:
Irēna Zailere (Irena Sailer), prof., 
ŠVEICE
Vincents Fēmers (Vincent Fehmer), 
MDT, ŠVEICE
Peka K. Vallitu (Pekka K. Vallittu), 
prof., SOMIJA
Aki Lindēns (Aki Lindén), SDT, SOMIJA

Papildiniet savas CAD/CAM prasmes 2018. gada 
pavasarī!
CAD/CAM pamati, 2018. gada 16.–17. aprīlī
Helsinki | 2 dienas | 13 tālākizglītības (CE) kredītpunkti | 1500 € + PVN

CAD/CAM pamata prasmju papildināšana, 2018. gada 19.–20. aprīlī
Helsinki | 2 dienas | 13 CE kredītpunkti | 1500 € + PVN

IMPLANTI – no ieceres līdz skenēšanai, 2018. gada 11.–12. jūnijā
Helsinki | 2 dienas | 13 CE kredītpunkti | 1500 € + PVN

Estētiskā restaurēšana ar CAD/CAM, 2018. gada 14.–15. jūnijā
Helsinki | 2 dienas | 13 CE kredītpunkti | 1500 € + PVN

Uzziniet, kā izveidot īpašas protēzes 
zobārstniecības laboratorijā, lietojot CAD/CAM 
un citus datorizētus rīkus.

CAD/CAM 
zobārstniecības laboratorijām
Helsinki | 2018. gada 19.–20. marts | 13 CE kredītpunkti | 
1500 € + PVN

Pasniedzēja:
Madalena Piresa (Madalena Pires)
Zobu tehniķe
PORTUGĀLE/FRANCIJA

Pierakstieties tagad!

www.nordicdented.com 

ADA CERPÒ Tālākizglītības atzīšanas programma 
Ziemeļvalstu Stomatoloģijas institūts ir ADA CERP sistēmā atzīts pakalpojumu sniedzējs. ADA CERP ir Amerikas Zobārstniecības asociācijas dienests, kas 
palīdz zobārstniecības speciālistiem apzināt tālākizglītības pakalpojumu sniedzēju kvalitāti zobārstniecības jomā. ADA CERP neapstiprina un neakceptē 
individuālos kursus vai pasniedzējus, tas arī nenodrošina kredītstundu atzīšanu zobārstniecības organizācijās.

Jaunākas datortehnoloģijas lieto 
aizvien plašāk un tām, salīdzinot ar 
tradicionālajām metodēm, ir vairākas 
priekšrocības. Datortehnoloģijas 
nodrošina lielisku ieguldījumu 
efektivitāti, tomēr ir nepieciešama to 
efektīva ieviešana.

Zobārstniecības jauninājumu pilna 
potenciāla izmantošanā vissvarīgākais ir 
praktiskās mācības un zināšanu ieguve. 
Nodrošinot pareizu metodoloģisko 
pamatu, zobārstniecības speciālisti var 
efektīvi iekļauties mācību grafikā un 
pievērst uzmanību patiesi svarīgajam – 
pacientu ārstēšanai.

Ziemeļvalstu Stomatoloģijas institūts 
(Nordic Institute of Dental Education 
(NIDE)) – 

Planmeca un Turku Universitātes 
(University of Turku) kopuzņēmums – 
piedāvā plašu tālākizglītības (CE) kursu 
klāstu par dažādām stomatoloģijā 
izmantojamajām datortehnoloģijām. 
Kursi ir veidoti kā aizraujošs teorētisko 
zināšanu un praktiskā lietojuma 
apvienojums, mācības papildinot ar 
jautrām aktivitātēm ārpus nodarbībām. 
Lielākā daļa kursu nodarbību norisinās 
Planmeca Datortehnoloģiju mācību 
centrā Helsinkos, kur ir pieejamas 
jaunākās tehnoloģijas. NIDE kursi ir 
angļu valodā un tos vada konkrēto jomu 
labākie speciālisti. Nodarbības norisinās 
starptautiskas sadarbības gaisotnē, jo 
NIDE pēdējos trijos gados ir uzņēmis 
zobārstniecības speciālistus no 40 
valstīm.

NIDE kursos ir iekļauta plaša tematika, 
sākot no attēlveidošanas ciparu formātā 
un CAD/CAM (datorizētā projektēšana/
datorizētā ražošana), līdz pat estētiskajai 
un terapeitiskajai stomatoloģijai un 
protezēšanai, savu mācību pieeju stabili 
pamatojot datortehnoloģiju izmantošanā 
stomatoloģijā. 

Īpaši populāra ir 3D attēlveidošana 
un CAD/CAM, tomēr patiesībā 
dalībnieku atzinību ir guvuši visi kursi. 
Apmeklētāji īpaši novērtē iegūtās 
prasmes, pasniedzēju kompetenci un 
NIDE progresīvo pieeju zobārstniecībai 
kopumā.

Jaunāko datortehnoloģijas sasniegumu  
izmantošana stomatoloģijā kopā ar Ziemeļvalstu 
Stomatoloģijas institūtu 

Ziemeļvalstu Stomatoloģijas institūts (Nordic Institute of Dental Education (NIDE)) ir Planmeca un Turku Universitātes kopuzņēmums. 
NIDE piedāvā starptautiskus tālākizglītības kursus zobārstniecības speciālistiem, kuri vēlas paaugstināt savu kvalifikāciju ciparu 
tehnoloģiju lietošanā zobārstniecībā. NIDE programmā ir iekļauti 3D un CAD/CAM kursi, kas ir paredzēti dažādu līmeņu lietotājiem, 
– sākot no iesācējiem līdz vidēja līmeņa un daudz pieredzējušākiem speciālistiem. NIDE kursi ir akreditēti Turku Universitātes Eiropas 
Kredītpunktu pārskaitīšanas sistēmā. NIDE ir atzīts arī Amerikas Zobārstniecības asociāciju Tālākizglītības atzīšanas programmā (ADA 
CERP programmā).



SIA „Plandent” 

Pārslas iela 5, LV-1002, Rīga

T. 67844780, 67844783

www.plandent.lv

info@plandent.lv

 facebook.com/PlandentOy


