Ponuka publikácií z našej ponuky
Orálne Sliznice

Klasifikácia stavu orálnych tkanív

Parodontológia III (OH VIII)

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

2022, formát A4

Chemická liečba parodontu.
334 plnofarebných
str.

Plnofarebné str.
Extraorálne
vyšetrenie.

Patologické stavy,
vrodené a získané
anomálie a atypie.

ky
Novin

OH, xerostómia, herp.
stomatída, kandidóza, ...

2022

77 €

59 €

Orálna hygiena VI + DVD

Orálna hygiena V

Zubné lekárstvo - miniatlas

Parodontológia - Definitívne ošetrenie
parodontu 2.
2. rozšírené vyd.
264 str.

Manažment vyšetrenia a dokumentácie
v dentálnom tíme.
112 str.

Anatómia, Fyziológia, Patológia,
Zubné implantáty, Prevencia, atď.
190 str.

50 €

13 €

29 €
25 € od 3 ks

Demonštratívny dentálny model

Pracovný dentálny model

Dentálna rádiografia v praxi

Detailný model dospelého alebo zmiešaného
chrupu. Transparentný plast. Patol. nálezy.

zmiešaný chrup

Dentálny model pre prácu s kyretou a škrabkou, paro/sondou. Mäkká transp. gingíva,
vyberatelné
zuby.

Postup snímkovania a interpretácia RTG
snímok v kariológii, parodontológii,
stomatochirurgii.
hodnotenie snímok
archivácia
bitewingové snímky
412 snímok
152 strán

dospelý chrup

165 €

9€

Motivačný atlas

Fantómový SET Frasaco ( DE )

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

SET obsahuje:

Čo je v zubnej ambulancii?
Kto pracuje v zubnej ambulancii?

220 €

220 €

25 €
20 € od 3 ks

fantómová hlava
fantómový model
zuboradie 32 ks
gingíva (ruž/tran.)
držiak fantómu
tvárová maska

Cena na požiadanie

Omaľovánky
pre deti.
Formát: A4

0,62 €
0,55 € od 10 ks

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 31.08.2022, 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

