
Parodontológia IV
2023,  340 strán A4 
Viac ako 500
obrázkov a schém.

Ne/mikrobiálne
ochorenie parodontu,
gingíva, par-vačok
mukogingiválna
oblasť, par-hojenie

110 €

Parodontológia V
2023,  210 strán A4 
Viac ako 250
obrázkov a schém.

Orálna mikrobiológia.
Ovplyvniteľné rizikové
faktory ochorení 
parodontu, plak, 
halitóza, indexy

77 €

Ergonómia a Manažment
v Dentálnej a DH praxi
2022/2023, formát A4, 120 strán
Ergonómia prostredia 
a práce, 4-r práca, 
zriadanie amulancie, 
finančná analýza.
Marketing a Licencie
pre DH prax, 
SWOT analýza

30 €

Orálne Sliznice
2022,  150 strán A4
Prehľad zmien
na ústnej sliznici 
vrátane ďasien
a zaradenie do klas.

Patologické stavy, 
vrodené a získané
anomálie a atypie.

OH, xerostómia, herp.  

stomatída, kandidóza, ...  77 €

Klasifikácia stavu orálnych tkanív 
2022,  formát A4

Klasifikácia stavu
orálnych tkanív,
TMK, Č-O liečba,

extraorálne vyš.

77 €

Zubné lekárstvo - miniatlas
Anatómia, Fyziológia, Patológia, 
Zubné implantáty, Prevencia, atď. 
190 str., formát A5

Vynikajúca školská 
publikácia
pre ZA, DH, ZP, ...

29 €
25 € od 3 ks

Parodontológia II (OH VII)
Mechanická liečba
parodontu.
455 strán. 

Par - nástroje
Supra - Subskejling
Ultrazvuk
Airpolishing
Perioflow

59 €

Parodontológia III (OH VIII)
Chemická liečba parodontu.
334 farebných str.
Chemické preparáty
Antibiotiká
Lokálna liečba
GBT
Brúsenie nástrojov

59 €

Orálna hygiena VI + DVD
O Parodontológia - Definitívne ošetrenie 
parodontu 2. 
264 str.
anatómia
protetika
Č-O liečba
chirurgia 
v poškodenom
parodonte

50 €

Motivačný atlas
Motivačná pomôcka do dennej praxe
ZA, DH. Vysvetľuje vznik kazu, zápal,
implantáty,...
Formát: A4, 46 str.
plnofarebné lamino,
špirálová väzba

25 €
20 € od 3 ks

Čo je v zubnej ambulancii?
Kto pracuje v zubnej ambulancii?
Omaľovánky 
pre deti.
Formát: A4

0,60 € / 1 ks

Dentálna rádiografia v praxi
Postup snímkovania a interpretácia RTG 
snímok v kariológii, parodontológii, 
stomatochirurgii. 

hodnotenie snímok
archivácia
bitewingové snímky
412 snímok
152 strán

9 €
 Všetky ceny uvedené v tomto letáku sú vrátane DPH. Firma KK DENT s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien. 

 Ilustračné fotografie produktov a prístrojov slúžia pre lepšiu orientáciu.  
Pri nákupe nad 100,- EUR poštovné a balné neúčtujeme.

Uvedené ceny platia do 31.08.2023, vydania nového letáku, do odvolania alebo do vypredania zásob. 
Kontakt: pevná linka: 051 / 77 22 712 , mobil: 0908 976 479, e-mail: kkdent@nextra.sk, web: www.kkdent.sk

Ponuka odborných publikácií




